
Ny landechef for Regus i Danmark
Henrik K. Petersen vil støtte op om skiftet mod nye arbejdsformer og større fleksibilitet på arbejdspladsen

Den globale arbejdspladsudbyder Regus har udpeget en ny landechef for Danmark, Henrik K. Petersen. Han vil hjælpe med at styrke væksten
for Regus på det vigtige nordiske marked og støtte op om overgangen til nye arbejdsformer.

Henrik Petersen var tidligere divisionschef og Business Group Lead i Microsoft og har ledet Windows Phone-området i 6 år.

Før dette var han administrerende direktør i Sybase Danmark. Han har også haft ledende stillinger hos SAS Institute og Xerox Business
Services. Han har en stærk forståelse for forretning, teknologi og nye arbejdsmetoder i Danmark.

Der er en stærk tendens mod mere mobile og fleksible arbejdsforhold i Danmark, hvor fire ud af ti (39 %) erfarne danske erhvervsfolk ifølge en
Regus-undersøgelse arbejder andre steder end på deres kontor mindst halvdelen af ugen. I sin nye rolle i Regus vil Henrik K. Petersen støtte
op om denne tendens og sikre, at Regus' produkter hjælper virksomheder med at drive forretning mere effektivt og produktivt.

"Skiftet mod fleksible og mobile arbejdsforhold er en vigtig arbejdstendens i vores tidsalder, og 75 % af virksomhedsledere globalt mener, at
det forbedrer produktiviteten.[1] Så det er spændende for mig at få muligheden for at arbejde for Regus, som er førende inden for denne
tendens", siger Henrik K. Petersen. 

"Jeg ser frem til at øge Regus' forretninger i Danmark, så flere og flere virksomheder og medarbejdere  kan nyde godt af de nye
arbejdsformer. Jeg håber, at kunderne også vil bruge vores netværk i Danmark og andre steder som springbræt til andre markeder."

Regus har 10 forretningscentre i Danmark og tilbyder et bredt udvalg af beliggenheder i og omkring København. På globalt plan omfatter
virksomhedens netværk over 100 lande, herunder en stigende tilstedeværelse i de nordiske og baltiske områder.

[1] "Den fleksible vej til produktivitet for arbejdsstyrken", Regus, november 2013.
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Om Regus

Regus er den globale arbejdspladsudbyder.

Dets netværk på over 1,700 forretningscentre i over 100 lande udbyder bekvemme og fuldt servicerede faciliteter i høj kvalitet, som folk kan arbejde i, hvad
enten det er et par minutter eller et par år. Virksomheder som Google, Toshiba, Nokia og GlaxoSmithKline vælger Regus, så de kan arbejde fleksibelt og
gøre deres forretning mere succesfuld.

Nøglen til fleksibelt arbejde er bekvemmelighed, så derfor åbner Regus centre ligegyldigt hvor dets 1,5 millioner medlemmer ønsker support – i bymidter,
forstadskvarterer, shoppingcentre og detailbutikker, togstationer,

tankstationer ved motorveje og endda lokalcentre.

Regus blev grundlagt i Bruxelles, Belgien, i 1989 og har hovedkontor i Luxembourg. Regus er noteret på London Stock Exchange. Du kan få flere
oplysninger på:

www.regus.dk


