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Dometic utser ny personaldirektör 

Dometic meddelar idag att bolaget har utsett Silke Ernst till ny personaldirektör. 

Silke Ernst tllträder sin tjänst hos Domeitc den 28 augusti. Hon kommer senast från Mycronic där hon för närvarande 
håller positionen som Senior VP Human Resources. Hon efterträder Liselotte Bergmark, som lämnar koncernen för 
ett annat externt uppdrag 

Silke Ernst har 17 års erfarenhet från olika HR-roller, där hon före Mycronic har arbetat med personalfrågor i olika 
enheter inom Vattenfall. 

"Med Silke Ernst har vi funnit en mycket lämplig efterträdare till positionen som personaldirektör. Hon kommer att 
bidra med värdefulla erfarenheter från en växande organisation och starkt ledarskap inom en teknikdriven bransch. 
Silke Ernst kommer ytterligare stärka Dometics koncernledning med sin kompetens och ledarskap", säger Juan 
Vargues, VD och koncernchef för Dometic. 

 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA 
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications 
Tel: +46 8 501 025 46 
Email: ir@dometic.com 

 

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 
mars 2018, kl. 08:30 CET. 

 

 

OM DOMETIC 
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har 
verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i 
fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder 
produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. 
Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och 
monteringsanläggningar i elva länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter 
vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 
medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna. 
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