
Ny CEO till Norlandia Care
Norlandia Health and Care Group (NHC Group) har utsett Nathalie Boulas Nilsson till ny CEO för dotterbolaget Norlandia Care. Utnämningen
är en del i NHC Groups strategi att utvecklas och expandera internationellt inom vård- och omsorgssektorn.

Nathalie har med sig 25 års erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling inom hälso- och sjukvårds-, fastighets- samt telekommunikation och IT sektorn.
Hon kommer närmast från en chefsposition på Karolinska Universitetssjukhuset, där hon varit COO för Tema Cancer. Nathalie har där varit ansvarig för
införandet av en ny organisation med nytt arbetssätt och planering av vårdproduktion. Nathalie har tidigare varit VD för Locum AB samt varit VD och haft
framstående positioner inom Unilabs AB, RadiologiResurs AB och dessförinnan verkat internationellt inom Ericsson. Nathalie har en Master i Business
Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

- Vi är mycket glada över att Nathalie Boulas Nilsson ska leda vår vidare satsning inom vård- och omsorg. Vi ser att framtidens omsorgstjänster kommer
att utvecklas till att bli mer flexibla och digitala, och där är vi säkra på att Nathalie är rätt person att ta Norlandia Care vidare mot nästa etapp. Nathalie har
gedigen erfarenhet av ledarskap under tillväxt med tydligt fokus på kvalitetssäkring samt ett internationellt track record, vilket är helt i linje med Norlandia
Cares framtida strategi, säger Yngvar Tov Herbjørnssønn, koncernchef i Norlandia Health and Care Group.

- Jag ser fram emot att bidra till att skapa bra förutsättningar för våra äldre i samhället. Vi har en växande andel äldre i samhället och det är viktigt att
skapa nya lösningar som är anpassade för denna grupps olika behov. Jag ser också fram emot att ta lärdom av det bästa på olika marknader och kunna
erbjuda Norlandia Cares framgångsrika vårdkoncept internationellt, säger Nathalie Boulas Nilsson.

Nathalie tillträder sin roll som CEO för Norlandia Care den 15 september, 2018.
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Norlandia Health and Care Group AS (NHC Group AS) erbjuder tjänster inom vård och omsorg, patienthotell, förskolor samt integration- och tolkservice i Norge, Sverige, Finland,
Nederländerna, Polen och Tyskland. Koncernen har 8700 anställda och en årlig omsättning på 4,9 miljarder norska kronor. Huvudkontoret ligger i Oslo.
http://www.norlandia.se


