
Andreas Bladh ny COO på Besedo
Stockholm 18 april, 2012 - Svenskgrundade Besedo, som arbetar med moderering och hantering av användargenererat innehåll samt
säkerhet i den digitala världen, har anställt Andreas Bladh som ny COO - Chief Operating Officer. Andreas Bladh kommer främst att arbeta
med Besedos globala leveransorganisation samt med bolagets tjänsteutveckling.

Besedos VD Martin Dahlgren välkomnar Andreas Bladh som började sin anställning 16 april.

"Andreas blir ett välkommet tillskott till vår ledningsgrupp och kommer att ansvara för den fortsatta tjänsteutvecklingen samt att vår globala leverans blir
ännu effektivare än idag", säger Martin Dahlgren, VD på Besedo.

Besedo är världsledande inom kvalitetsgranskning av användargenererat innehåll på exempelvis köp- & säljsajter, dejtingsajter etc. Besedo har anläggningar
i Sverige, på Malta och i Malaysia. Via dessa anläggningar kan Besedo hjälpa sina kunder, som finns över hela världen, dygnet runt. 

Andreas Bladh är 36 år gammal och är civilingenjör från KTH med inriktning mot Industriell Ekonomi och Organisation. Han kommer närmast från Bure
Equity AB där han arbetade som Investment Director. Han har tidigare bland annat arbetat som Global Product Manager på Atlas Copco Tools, där hans
viktigaste uppdrag var att länka affärsutveckling och R & D med försäljning globalt.

"Jag ser fram emot att börja hos Besedo", säger Andreas Bladh. "Besedo står inför en expansiv fas där det kommer vara centralt att vi nyttjar våra resurser
på ett effektivt sätt samtidigt som vi fortsätter att utveckla nya tjänster och verktyg för att i ännu högre grad hjälpa våra kunder. Det är en stor utmaning och
det kommer att bli roligt att vara med alla duktiga medarbetare hos Besedo på den här resan."

För mer information, vänligen kontakta: 
Martin Dahlgren, VD, Besedo, mobil: 0767-88 97 00, e-post: martin.dahlgren@besedo.com

Om Besedo
Besedo är ett svenskgrundat entreprenörsdrivet kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och  värde för företag som har användargenererat
innehåll på webben. Besedo arbetar bland annat med köp- och säljsajter, datingsajter och webbplatser med stora volymer användargenererat innehåll
såsom sociala medier. Vidare arbetar Besedo med att förebygga och utreda bedrägerier och olämpligt beteende genom att moderera användargenererat
innehåll.

Besedo grundades 2002 och är idag ett globalt bolag med kontor i Sverige, Malta och Malaysia. Företaget kvalitetssäkrar varje månad miljontals annonser,
mail, inlägg och kommentarer på över 15 olika språk för kunder över hela världen. Besök www.besedo.com för mer information.


