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INVISIO utökar koncernledningen med SVP 
Operations  
 
Joakim Birgersson har anställts som Senior Vice President Operations med 
ansvar för koncernens tillverkning och Supply Chain. Han tillträder sin roll, en 
ny position inom INVISIO, den 1 september 2018 och kommer att ingå i 
INVISIOs ledningsgrupp. 
 
Joakim Birgersson har mångårig erfarenhet från säkerhets- och hörselskyddsindustrin 
och har haft ledande positioner på både små och stora tillverkande bolag, såsom Sordin 
och Peltor. Han kommer närmast från tjänsten som Corporate Vice President and General 
Manager Europe på MSA Safety. 
 
”Vi är glada över att välkomna Joakim till INVISIO. Han tillför stor erfarenhet och 
kompetens som kommer att bidra till att fortsätta utveckla vår Operations-organisation. 
Med rekryteringen stärker vi vår samlade kompetens inför vår fortsatta tillväxtresa”, 
säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.  
 
Operations är en viktig del av INVISIOs affärsmodell. Med ett växande nätverk av 
samarbetspartners globalt är en effektiv tillverkning och Supply Chain avgörande för att 
möta kunders behov och förväntningar. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications 
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com 
 
Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications  
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com.  
 
 
Om INVISIO Communications AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 
och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 
specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, 
materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i 
Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  

mailto:lhh@invisio.com
mailto:tdl@invisio.com
http://www.invisio.com/

