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Pressmeddelande 

Stockholm 12 mars 2015 

 

AniCura utser Pia Geivald till Group HR Director 

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, utser Pia Geivald till Group HR Director. 

Målsättningen med rekryteringen är att ytterligare stärka det värderingsstyrda ledarskapet inom AniCura 

samt befästa AniCuras starka position inom talent management. 

Pia Geivald har lång och gedigen erfarenhet av strategiskt och affärsnära HR-arbete i värderingsdrivna, 

högpresterande organisationer. Närmast kommer Pia från en roll som HR-konsult där hon arbetat för 

företag i olika branscher och dessförinnan var hon under närmare två decennier verksam i olika ledande 

befattningar inom HR på McKinsey i Norden. 

På AniCura kommer Pia att leda det strategiska HR-arbetet med fokus på organisations-, kompetens- och 

ledarskapsutveckling, värdegrund samt stöd till AniCuras HR- och verksamhetschefer.  

”HRs kanske viktigaste uppgift, särskilt i ett snabbväxande företag som AniCura, är att bygga en stark, 

värderingsdriven kultur som tillåter stor frihet, skapar motiverade, framgångsrika och kompetenta team 

samt en varm och självklar samhörighet. AniCura har kommit långt och jag hoppas utgöra en central del i 

den fortsatta utvecklingen. Jag känner mig priviligierad och stolt över att få möjlighet att vara med och 

fortsätta att utveckla AniCura, med värden och verksamhet som ligger mig varmt om hjärtat. Jag fastnade 

för den tydliga visionen, professionaliteten, ambitionen och passionen som genomsyrar företaget. Det 

känns otroligt spännande och roligt att kliva ombord och bli en del av AniCura-teamet”, säger Pia. 

”Vi har ett fantastiskt team som varje dag levererar högklassig kvalitet och service till djur och djurägare i 

behov av vård, rådgivning och omtanke. Därför känns det extra bra att hälsa Pia varmt välkommen till vår 

familj med siktet inställt på att stärka och utveckla kompetens och ledarskap inom AniCura. Pias gedigna 

erfarenhet av att arbeta med värderingsdrivna företag blir en viktig tillgång i det fortsatta arbetet med att 

utveckla AniCura och framtidens djursjukvård”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura.  

Pia tillträdde som Group HR Director den 10 mars. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura, +46 730 505 050 
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Om AniCura 

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura 

som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad 

djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa. 

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. AniCura 

erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter. 

Företaget består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder 

djursjukvård på 75 orter och har över 1 250 anställda varav 400 veterinärer. AniCura tar årligen emot fler 

än en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.  

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic 

Capital. 

 

 


