Elos Medtech utnämner Managing Director i Memphis
Tim Turner har utsetts att efterträda Jodie Gilmore för Elos Medtech i Memphis. Tim Turner har
arbetat i företaget inom flera olika områden i mer än 16 år och har bred erfarenhet av ledande roller
inom produktion, teknik och affärsutveckling.
Efter 10 år som verkställande direktör för Onyx Medical, inklusive 5 år som del av Elos Medtech,
lämnar Jodie Gilmore över ansvaret till Tim Turner. Tim blir nu Managing Director/platschef för Elos
Medtech’s amerikanska verksamhet i Memphis. Jodie Gilmore kommer att stanna inom Elos Medtech
och fortsätta rapportera till VD Jan Wahlström. Hon kommer att fokusera mer på strategisk
affärsutveckling och behålla sin ortopediska affärsdirektörs roll.
Övergången av ansvaret för att leda verksamheten kommer att vara en aktiv process i samarbete
under andra halvåret 2020. Tim Turner kommer officiellt att tillträda som platschef den 1 januari 2021.
"Tim har djup kunskap om vår bransch, vår organisation, vår teknik, våra processer och våra kunder,"
säger Jodie Gilmore, Global Business Director Orthopedics. "Efter att ha arbetat nära Tim i många år
så känns det riktigt bra att lämna över tyglarna till någon så kapabel som också delar min passion och
engagemang för detta företag.”
”Vi fortsätter att ha fokus på tillväxt och ett positivt förändringsarbete av vår verksamhet. Vi stärker nu
vårt strategiska affärsutvecklingsfokus där Jodie får möjligheten att driva detta mer aktivt. Jag är
mycket glad över att Tim kommer ta sig an rollen som platschef för vår verksamhet i Memphis”, säger
Jan Wahlström, VD och koncernchef.
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska
produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och
instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen
utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.
Elos Medtech har fler än 550 anställda och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är
noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health
Care-bolag på Small Cap-listan.
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