
Två nya chefer i Hemfrids ledning - Lena Pauli och Camilla
Jeppsson
Hemfrids kontor i Göteborg har fått en ny regionchef som heter Lena Pauli. Hon kommer närmast från en lång karriär på Skandia Bank &
Försäkring, där hon verkat som avdelningschef för kundservice och som verksamhets controller. Lena är civilekonom från Handelshögskolan i
Göteborg.

-          Jag tycker att Hemfrids bransch är spännande med den utvecklingspotential som finns, säger Lena Pauli. Jag tror vi har fina möjligheter
att fortsätta växa i Göteborgsområdet. Jag har arbetat mycket med service och tjänster tidigare och ser också fram emot att utveckla
relationerna med kunderna. Att ständigt arbeta för att ha de nöjdaste kunderna är något som jag brinner för. Jag har själv varit en trogen och
nöjd kund hos Hemfrid i nästan 8 år och jag har en del erfarenheter som jag gärna delar med mig av.

Hemfrid har även tillsatt en ny Affärsområdeschef för Familjeservice, där barnpassning är den största tjänsten idag. Hon heter Camilla
Jeppsson och har arbetat på Hemfrid sedan 2007, i roller som områdeschef, rekryterare och personalgeneralist.

-          Barnpassning är en tjänst där efterfrågan växer och där det krävs ett stort personligt engagemang av oss som jobbar med tjänsten.
Rekrytering är en nyckelfaktor och att hitta rätt medarbetare och matcha dem med familjerna ser jag som det viktigaste för den långsiktiga
kundnöjdheten, säger Camilla Jeppsson.

- Att ha rätt fokus på varje affär är viktigt för den fortsatta tillväxten, därför har vi utökat med en Affärsområdeschef för Familjeservice, säger
VD Åsa Andersson-Antelli. I Göteborg har vi en mångårig chef som nu går i pension och vi är mycket glada att ha fått Lena Pauli på plats.

Båda tjänsterna har tillträtts.

För eventuell ytterligare information kontakta:
                                                                

Åsa Andersson Antelli, VD, Tel: 070-425 15 85 eller asa.andersson.antelli@hemfrid.se

Lena Pauli, Regionchef Göteborg, Tel 070-425 11 eller lena.pauli@hemfrid.se

Camilla Jeppson, Affärsområdeschef Familjeservice, Tel 070-425 15 95, camilla.jeppsson@hemfrid.se

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid grundades 1996 och är Sveriges största leverantör av hushållstjänster. Hemfrid erbjuder städning, barnpassning, hantverkstjänster,
trädgårdsarbete, vardagsomsorg till äldre och andra tjänster som underlättar vardagen. Hemfrids kunder är privatpersoner som antingen
köper tjänsterna direkt av Hemfrid eller nyttjar dem som löneförmån via sin arbetsgivare. Åsa Andersson Antelli är vd för företaget sedan 2002.
Företaget är AAA-certifierat vilket innebär högsta kreditvärdighet.

Hemfrids värderingar handlar om Kvalitet, Service och Ansvar. Hemfrid har idag drygt 1300 medarbetare som alla bidrar till att underlätta
vardagen för flera tusen hushåll i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen och Uppsala. Huvudkontoret ligger i Stockholm.


