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UPS NIMITTI UUDEN POHJOISMAIDEN 

MAAJOHTAJAN 

 

Vantaa, 17. maaliskuuta, 2014 – UPS (NYSE: UPS) on nimittänyt Boris 

Dobbersteinin UPS:n uudeksi Pohjoismaiden maajohtajaksi, mukaan lukien Suomen 

UPS:n maajohtajaksi. 44-vuotias Dobberstein, Dortmundista Saksasta, on uudessa 

tehtävässään vastuussa yli 1800 työntekijästä sekä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan 

ja Islannin UPS:n operatiivisista toiminnoista, liiketoiminnan kehittämisestä, strategiasta 

ja tukitoiminnoista. Dobberstein korvaa Michael Düsterin, joka on nimitetty Saksan 

UPS:n Transportation Manageriksi. 

“UPS on tarjonnut, ja tarjoaa tulevaisuudessa, poikkeuksellisen laadukasta palvelua 

asiakkaille Pohjoismaissa,” kertoo Cindy Miller, president, Euroopan UPS. “Luotan 

täysin siihen, että Boriksen vahva asiakaskeskeisyys sekä hänen laaja tietämyksensä ja 

kokemuksensa tulevat palvelemaan yritystämme hyvin ja edistämään jatkuvaa kasvua 

näissä maissa.” 

Dobberstein aloitti uudessa tehtävässään tammikuussa 2014 ja työskentelee 

Tukholmassa, jossa UPS:n Pohjoismaiden pääkonttori sijaitsee. Hän aloitti UPS:llä 

vuonna 1994 international account executive -tehtävässä Nürnbergissä, Saksassa. 

Seuraavina vuosina hän toimi useissa eri tehtävissä ja sai lisää vastuuta Saksassa ja 

Yhdysvalloissa International Sales & Customer Automation, e-Commerce Technology 

Support ja e-Commerce Sales tehtävissä. Vuonna 2002 hänestä tuli Strategic Accounts 

director, jolloin hän johti Strategic Sales Groupia Saksassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ja 

oli vastuussa UPS:n ydinliiketoiminnan kasvattamisesta ja uusien ratkaisujen 

luomisesta strategisille asiakkaille näillä maantieteellisillä alueilla. 

Dobberstein aloitti sales operations managerina Euroopan UPS:llä vuonna 2005 ja 

vuonna 2008 hän siirtyi Sales directorin tehtävään UPS:n Koillis-Euroopan alueelle ja 

työskenteli UPS:n Brysselin toimipisteessä. Vuoden 2010 alussa hän muutti Iso-

Britanniaan ja aloitti director of Sales for the UK and Ireland -tehtävässä, ja palasi 
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takaisin Brysseliin helmikuussa 2011, jolloin hänet ylennettiin vice president of Business 

Development -tehtävään vastuunaan Euroopan UPS, Lähi-itä ja Afrikka. 

"Odotan innolla oman liiketoimintamme sekä Suomen ja muiden Pohjoismaiden 

asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamista ja maineemme rakentamista erinomaisten 

logistiikkaratkaisujen tarjoajana", sanoo Dobberstein. "Odotan mielenkiinnolla sen 

hienon työn jatkamista, jota Michael ja paikalliset työntekijät ovat tehneet täällä. Olen 

iloinen pystyessäni auttamaan asiakkaitamme tällä Euroopan tärkeällä alueella 

hyödyntämään palveluita ja ratkaisuja, jotka voivat tarjota heidän liiketoiminnalleen 

kilpailuetua." 

UPS:stä 

UPS (NYSE:UPS) on maailman johtava logistiikka-alan yritys, joka tarjoaa laajan 

valikoiman pakettien ja rahdin kuljettamiseen, kansainvälisen kaupankäynnin 

edistämiseen ja kehittyneen teknologian hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja 

tehokkaamman maailmankaupan mahdollistamiseksi. UPS:n pääkonttori on Atlantassa, 

Yhdysvalloissa. UPS palvelee yli 220 maassa ja alueella maailmanlaajuisesti. Yritys 

löytyy Internetistä osoitteesta UPS.com. Yrityksen blogia voi lukea osoitteessa 

blog.ups.com. UPS:n uutiset löytyvät osoitteesta pressroom.ups.com/RSS. 
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