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PRESSEMELDING Stockholm, 20.09.2012 

 
 
Ny leder for Proffice Care AS 
 
Lars E. Jacobsen er utnevnt til ny leder for Proffi ce Care etter Hans-Jørgen 
Johnsen. Lars E. Jacobsen kommer fra stillingen som  bemanningsansvarlig i 
Proffice Care AS.    
 
- Det er med stor ydmykhet jeg overtar oppgaven som leder for Proffice Care Norge etter 
Hans-Jørgen Johnsen. Siden jeg har hatt han som nærmeste leder vet jeg at jeg får store 
sko å fylle. Men jeg overtar en veldrevet organisasjon som er markedsledende på legevikarer 
i Norge, og jeg ser på det som en kjempespennende mulighet og få lov til å utvikle den 
posisjonen videre sammen med resten av kollegaene på Proffice Care, sier Lars E. 
Jacobsen. 
 
Lars E. Jacobsen har jobbet i legebemanningsbransjen siden 2007. Han var tidligere 
ansvarlig for Legevisitten Bemanning AS. 
 
- Sammen har vi klart å etablere Proffice Care som den ledende leverandøren av legevikarer 
i Norge. Et arbeid jeg vet Lars kommer til å videreføre på en veldig god måte, sier Hans-
Jørgen Johnsen.  
 
- Lars har de kvalitetene som trengs for å lede Proffice Care videre mot nye høyder. Hans 
gode kunnskaper om bransjen og evne til å bygge langsiktige relasjoner er store fordeler når 
vi sammen bygger opp Proffice Care i Norden, avslutter Christer Hammar, VD for Proffice 
Care.  
 
 
For mer informasjon kontakt: 
Lars E. Jacobsen, leder for Proffice Care, Norge +47 926 01 437. 
Christer Hammar, VD för Proffice Care, +46 703 7745 00. 
 
  
 
 
 
Proffice Care AS er Norges største leverandør av legespesialister til norske sykehus. I tillegg leverer vi 
legevikarer til kommuner og institusjoner. Proffice Care AS er en stabil og ressurssterk arbeidsgiver 
med fokus på personlig behandling og service for kunder og medarbeidere. Proffice Care inngår i 
Profficekonsernet, et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning med over 10 000 
ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for videre 
utvikling. Proffice-aksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com. 
 
  
 


