
Bravida opruster med kommunikations- og
bæredygtighedschef fra egne rækker
Morten Kjellev er ansat som kommunikations- og bæredygtighedschef i en nyoprettet stilling
hos Bravida Danmark og indtræder i divisionsledelsen.  

Morten kommer fra en stilling som kommunikationschef for Bravida-koncernen med base i
Stockholm og var inden da kommunikationschef hos Bravida Danmark i årene 2014-2018.
Tidligere har Morten arbejdet hos bl.a. SAS, GN Store Nor dog SEAS-NVE, hvor han i godt 20
år har beskæftiget sig med kommunikation og CSR. 
 
Stillingen er oprettet med baggrund i Bravidas fortsatte vækst og behov for at styrke
kommunikationen både internt i organisationen og mod eksterne interessenter i markedet.
Samtidig arbejder Bravida også på at gøre virksomheden til branchens førende inden for
bæredygtighed: 
 
”Bravida arbejder hver dag med at gøre vores kunders bygninger og anlæg energieffektive. Det
gælder både i nybyggeri og i forbindelse med service og vedligehold. Men vi har også gang i en
række spændende nye tiltag – bl.a. vores infrastruktur for elladestandere BravidaCharge eller
det nyeste projekt GreenHub, hvor vores teknikere cykler ud til kunderne. Selvom det er samme
organisation jeg nu kommer tilbage til, så er der mange nye projekter at tage fat i, og jeg ser
frem til at rulle organisationens strategi for bæredygtighed ud i den danske organisation, siger
Morten Kjellev. 
 
Om nyansættelsen siger adm. Direktør, Johnny Hey: ”Morten har haft stor indflydelse på
udarbejdelsen og eksekveringen af Bravida-koncernens kommunikationsstrategi, og han har
været en stærk bidragsyder til at udvikle Bravidas bæredygtighedsprofil, hvorfor jeg også er
glad for, at Morten har sagt ja til at vende hjem igen”. 

For mere information, kontakt venligst:

Morten Reedtz Kjellev, Kommunikations- og bæredygtighedschef

Morten.kjellev@bravida.dk

+45 4213 9999

Bravida er Nordens førende leverandør af service- og installationsydelser med godt 12.000
medarbejdere, heraf omkring 2.000 i Danmark. Bravida leverer løsninger indenfor el, VVS, ventilation,
Fire & Security, sprinkler, køl, kraft, baneteknik, energioptimering, teknisk ejendomsdrift og fjernvarme.
Vi tilbyder alt fra design og projektering til installation, drift og vedligehold. Bravida har afdelinger på
omkring 180 lokationer i Sverige, Norge, Danmark og Finland.


