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Ytterligare satsning på
beläggningsaffären
Svevias satsning på att utöka sin beläggningsmarknad fortsätter. Tre nya arbetschefer har
rekryterats. Två av dem gör ett karriärskliv inom Svevia.
De tre nya arbetscheferna är Sven-Åke Bengtsson som får ansvaret för Ballast Syd, Johan
Hilmersson, Ballast Väst och Per Jonsson, Utläggning Mitt.
– Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Sven-Åke Bengtsson vars erfarenheter kommer att
vara en stor tillgång för såväl division Beläggning som för Svevia, säger Anders Gustafsson, chef
division Beläggning.
Sven-Åke Bengtsson kommer närmast från tjänsten som projektchef inom NCC Construction.
- Att få börja på Svevia som arbetschef innebär en spännande utmaning liksom en personlig
utveckling för mig. Nu ska jag fokusera på att tillsammans med mina medarbetare fortsätta
utveckla marknaden och organisationen, säger Sven-Åke Bengtsson.
Johan Hilmersson och Per Jonsson är interna rekryteringar och har fram till nu varit platschefer i
Svevia.
– Det känns mycket roligt att kunna erbjuda Johan Hilmersson och Per Jonsson utveckling och ge
dem möjlighet att ta ett nytt kliv i deras karriärer. Det visar också att det finns goda
karriärmöjligheter i Svevia, säger Anders Gustafsson, chef division Beläggning.
Rekryteringarna är en fortsättning på den satsning som Svevia gör för att stärka sin
marknadsbearbetning både inom försäljningen av ballastmaterial och för utläggningstjänster i
Mellansverige.
– Det här är geografiska områden där vi ser en stark marknad och stora utvecklingsmöjligheter för
vår affär, säger Anders Gustafsson.
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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 1 900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 6,9
miljarder kronor. Sedan 2010 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att
bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga
och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via
svevia.se

