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Quinyx utvider sin globale tilstedeværelse med USA-

lansering 

Den ledende leverandøren av programvare for personalplanlegging åpner avdeling i Boston for å 

skape en bedre arbeidshverdag for millioner av mennesker. 

STOCKHOLM, 17. september 2019: Quinyx, en 

ledende leverandør av 

personalplanleggingsløsninger, kunngjorde i dag at 

selskapet etablerer seg i USA og åpner et 

nordamerikansk hovedkontor i Boston. Selskapet ble 

grunnlagt i Sverige og har opplevd en enorm vekst 

og etterspørsel fra bedrifter som ønsker en svært 

mobilvennlig løsning for personalplanlegging. 

Programvaren fra Quinyx gir kundene sømløs styring 

av vaktlister, bemanning, timerapportering, 

kommunikasjon og oppgaver på ett sted.  

 

Siden 2005 har løsningene fra Quinyx gitt små og store bedrifter muligheten til å håndtere 

vaktlisteplanlegging, kommunikasjon, oppgavestyring og lønnsintegrering for sine ansatte i ett 

grensesnitt, noe som forbedrer medarbeideropplevelsen og fremmer produktiviteten. Selskapet 

betjener allerede kjente nordamerikanske merker som Kal Tire, Swarovski, G-Star og Ole & Steen. 

Quinyx’ mobilvennlige tilnærming er ideell for bedrifter som ønsker å øke engasjementet, 

produktiviteten og tilfredsheten til sine skrivebordsløse medarbeidere. 

 

I sin kommentar sier CEO og grunnlegger av Quinyx, Erik Fjellborg:  

– Som europeisk markedsleder har vi stor respekt for markedet og arbeidsstyrken i USA. Vi tror at 

Quinyx kan gi nordamerikanske selskaper muligheten til ikke bare å øke produktiviteten og 

lønnsomheten sin, men også til å forbedre arbeidsopplevelsen og engasjementet til sin skiftbaserte, 

skrivebordsløse arbeidsstyrke. Vi har ambisiøse mål om å øke omsetningen og ansette flere 

medarbeidere, og vi mener at Boston er en ideell plassering – på grunn av den brede kompetansen i 

arbeidsstyrken, tradisjonen for innovasjon og gründerkulturen.  

 

I dag har Quinyx over 500 000 brukere hos 700 kunder over hele verden. Den nye nordamerikanske 

tilstedeværelsen utvider selskapets fotavtrykk utover de eksisterende avdelingene i Storbritannia, 

Finland, Tyskland, Norge, Danmark og Nederland. Som en del av det nordamerikanske 

utvidelsesprogrammet har Quinyx flyttet flere viktige medarbeidere til Boston, nærmere bestemt 

Andreas Sjölund (medgrunnlegger og CRO), Mattias Anrep (Global Head of Operations) og Laurie 

Pace (Marketing Director U.S). Quinyx ansetter for tiden lokalt til sitt nordamerikanske hovedkontor i 

Boston, og har utvidet det voksende teamet med VP of Sales US Rob Desmond. Quinyx planlegger en 

betydelig utvidelse av virksomheten og bemanningen i USA innen utgangen av 2020. 

 

Erik Fjellborg, CEO Quinyx 

http://quinyx.com/
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Tidligere i år hentet selskapet inn 220 millioner NOK i finansiering, ledet av de eksisterende 

investorene Alfvén & Didrikson, Battery Ventures og Zobito. Investeringene går til å fremskynde 

Quinyx’ utrulling av teknologi som automatiserer og effektiviserer personalplanleggingen, for å 

realisere hele potensialet til den fleksible arbeidsstyrken i USA. Størstedelen av disse midlene vil bli 

brukt til å utvide virksomheten i det nordamerikanske markedet.  

 

Om Quinyx 

Quinyx er en skybasert, mobilvennlig programvare for personalplanlegging, som effektiviserer 

arbeidsstokken i tjenestenæringene og får mennesker og bedrifter til å vokse. Quinyx ble grunnlagt 

av CEO Erik Fjellborg da han jobbet hos McDonald’s. Etter å ha sett hvor vanskelig det var for ledere å 

administrere arbeidsskift manuelt, utviklet Erik Quinyx, den markedsledende programvaren for 

personalplanlegging, som medførte store endringer og radikale forbedringer i bransjen. McDonald’s 

var svært begeistret for Eriks løsning og ble Quinyx’ første kunde. 

 

I dag hjelper Quinyx noen av verdens største virksomheter med å spare tid og penger, øke 

produktiviteten og skape trivsel på jobben. Quinyx har kontorer i Storbritannia, Sverige, USA, Finland, 

Tyskland, Norge, Danmark og Nederland. Programvaren er også implementert globalt, i markeder 

som Kina, Japan og Korea. Selskapets kunder inkluderer Burger King, Rituals, Swarovski, IHG, Boots, 

Virgin Atlantic, London City Airport, Benugo og Odeon Cinemas Group. Les mer på www.quinyx.com. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt: 
Fredrik Selander, Nordic Marketing Manager 
Mobil: +46-706-65 64 45 
E-post: fredrik.selander@quinyx.com  
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