
Persbericht: Sweco Nederland benoemt Olav Groenendijk tot directeur marketing en
communicatie
Met ingang van 1 juni 2018 start Olav Groenendijk bij ingenieursadviesbureau Sweco als directeur marketing en communicatie. Hij zal deel
uitmaken van het directieteam van Sweco Nederland. Olav gaat zich richten op het verder versterken van Sweco’s positionering en
naamsbekendheid in de Nederlandse markt.

Olav was de afgelopen 9 jaar als hoofd marketing werkzaam bij Deloitte. Hij heeft jarenlang ervaring in diverse marketingcommunicatie functies bij zakelijke
dienstverleners. Als directeur marketing en communicatie zal Olav verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitrol van de
marketingcommunicatiestrategie van Sweco Nederland. Olav volgt hiermee Karin Groendijk op, die als senior adviseur PR en media bij Sweco aan de slag
gaat.

De keuze voor Sweco was voor Olav makkelijk: “Ik zie het als een uitdaging om, met al die slimheid en kennis die deze organisatie heeft, datgene wat de
klant nodig heeft, zo helder mogelijk te presenteren. Vanaf moment één was het mij duidelijk dat er een hele fijne werksfeer hangt bij Sweco en dat hier
mensen werken die met de juiste energie vooruit willen’, vertelt hij. ‘In deze prettige werkomgeving en in mijn nieuwe rol kan ik mijn passie voor de
marketing van diensten en mijn persoonlijke ambitie kwijt. Ik kijk er dan ook naar uit om volgende maand samen met mijn team aan de slag te gaan.”

“Wij zijn zeer verheugd dat Olav besloten heeft zijn uitgebreide marketing kennis, ervaring en persoonlijkheid in te gaan zetten voor Sweco”, vertelt Eugene
Grüter, algemeen directeur Sweco Nederland enthousiast. “Met de komst van Olav als directeur marketing en communicatie en Karin als onze nieuwe
senior adviseur PR en media, zijn we in staat om ons merk verder uit te bouwen met de ambitie om de onbetwiste nummer één van Nederland te worden.
Wij zijn dan ook erg blij dat Karin gekozen heeft haar hart te volgen door haar passie en ervaring op het gebied van PR en media in te zetten voor ons
bedrijf. Ik wens Olav en Karin alvast veel plezier en succes in hun nieuwe functies.”
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karin Groendijk, telefoonnummer: 088-8115245 of e-mail: karin.groendijk@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks
projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8
miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.


