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InterEast rekryterar marknadsansvarig
– ny roll för att växa internationellt
InterEast rekryterar Carl Nyström till den nyinrättade rollen som marknadsansvarig, målsättningen
är att öka kännedomen om InterEasts erbjudande på strategiska marknader i Europa.
– Vi har haft hög tillväxt i många år och nu är läget rätt att investera i en intern marknadsfunktion,
främst för att få mer kontinuitet och spets i marknadsföringen på nya marknader. Carl är en
InterEast-are och har under åren här haft en framträdande roll i försäljningsarbetet, säger Oscar
Törnqvist, vd InterEast.
Den tidigare säljaren Carl Nyström blir InterEasts
Marketing Manager när företaget gör strategiska
satsningar att växa internationellt. Tjänsten kombineras
även med ett kundägande i Key Account segmentet. Carl
inledde sin karriär hos InterEast för 3 år sedan och har i
olika säljande positioner bidragit till att öka den
internationella försäljningen.
– Östeuropa och Turkiet är nästan som våra
hemmamarknader, nu sätter vi siktet på att växa mer i
bland annat Tyskland och Polen. Mitt uppdrag är att öka
Carl Nyström, ny Marketing Manager på InterEast.
kännedomen om InterEast och våra kvalitetstjänster
inom transport- och logistik i de branscher vi kan bäst, säger Carl Nyström.
Karriärsteget från säljare till marknadsansvarig visar enligt Carl på en av InterEasts styrkor – att både
han och de andra medarbetarna ges möjlighet att utvecklas i takt med att företaget expanderar.
– Det är en arbetsplats med korta beslutsvägar. Har du en bra idé så kan den omsättas i praktiken på
en vecka, vilket också är en stor anledning till att jag trivs så bra, säger Carl Nyström.
– Vi är i en expansiv fas och i helt rätt läge att satsa på nya marknader och digitalisering av våra
tjänster, här kommer Carl vara en stor tillgång, säger Oscar Törnqvist, vd InterEast.
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