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Quinyx udvider og sætter globalt fodaftryk med 
lancering i USA 
Førende producent af workforce management software åbner kontor i Boston for at forbedre 
arbejdslivet for millioner af mennesker. 

STOCKHOLM, 17. september, 2019 – Quinyx, en af 
de førende producenter af workforce management 
løsninger, har i dag annonceret virksomhedens 
indtog på det amerikanske marked. Det sker med 
åbningen af et amerikansk hovedkontor i Boston. 
Quinyx, som blev grundlagt i Sverige, har oplevet 
enorm vækst og fremdrift fra virksomheder, der 
søger en stærk mobile-first workforce management 
løsning, der giver problemfri planlægning, 
bemanding, tidsrapportering, kommunikation og 
opgavestyring i en og samme løsning.  

Siden 2005 har Quinyx’ løsninger hjulpet små og 
store virksomheder med medarbejderplanlægning, 
kommunikation, opgavestyring og sammenspil og integration til løn- & HR systemer på én 
grænseflade, samtidig med at medarbejdertilfredsheden er forbedret og produktivitet øget. Quinyx 
servicerer allerede markante brands i Nordamerika som Kal Tire, Swarovski, G-Star og Lagkagehuset, 
og Quinyx’ mobile-first tilgang er ideel for virksomheder, som ønsker at øge engagementet, 
produktiviteten og medarbejdertilfredsheden hos medarbejderne på gulvet. 

Quinyx’ CEO og stifter Erik Fjellborg siger:  

“Som europæisk markedsleder har vi stor respekt for det amerikanske marked og den amerikanske 
arbejdsstyrke. Vi tror på, at nordamerikanske virksomheder kan øge produktiviteten og rentabiliteten 
med Quinyx, men også øge medarbejdertilfredsheden og engagementet hos deres timelønnede 
medarbejdere. Vi har ambitiøse mål om at øge omsætningen og ansætte yderligere personale, og vi 
mener, at Boston er det ideelle sted på grund af en stor talentmasse, en god innovationsarv og en 
omfavnende iværksætterkultur.” 

Quinyx har mere end 500.000 brugere fordelt på 700 kunder over hele verden. Quinyx har i dag 
kontorer i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge, Finland og Holland, og tilstedeværelsen udvides 
nu med det amerikanske kontor i Boston. Som en del af ekspansionen i USA har Quinyx allokeret 
nøglemedarbejdere til Boston, nemlig Andreas Sjölund (Co-founder og CRO), Mattias Anrep (Global 
Head of Operations) og Laurie Pace (Marketing Director U.S). Herudover har Quinyx ansat 
medarbejdere lokalt til deres amerikanske hovedkvarter i Boston. Quinyx har bl.a. ansat Rob 
Desmond, VP for Sales US, til sit voksende team. Ved udgangen af 2020 forventer Quinyx at have 
udvidet virksomhedens amerikanske operationer og medarbejderantallet betydeligt. 

Tidligere i år fik virksomheden en investering på 25 millioner dollars, ledet af de eksisterende 
investorer Alfvén & Didrikson, Battery Ventures og Zobito. Investeringen går til yderligere at 
fremskynde Quinyx’ implementering af teknologier, der automatiserer og strømliner Workforce 

Erik Fjellborg, CEO Quinyx 

 

http://quinyx.com/
https://www.quinyx.com/da/nyheder/quinyx-sikrer-25-mio.-til-at-revolutionere-workforce-management-industrien
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Management processor for at frigøre det fulde potentiale for den fleksible arbejdsstyrke i USA. 
 
Om Quinyx 
Quinyx er en cloud-baseret, mobile-first workforce management løsning, der kick-starter 
arbejdsstyrken i serviceindustrier og får mennesker og virksomheder til at vokse. Quinyx blev 
grundlagt at CEO Erik Fjellborg, da han arbejdede på McDonald’s. Erik så, hvor svært det var for 
lederne at håndtere vagtskifte manuelt. Derfor skabte Erik Quinyx, den markedsførende workforce 
management software, som har transformeret og forbedret branchen radikalt. McDonald’s var 
begejstret for Eriks løsning og blev Quinyx’ første kunde. 
 
I dag hjælper Quinyx nogle af verdens største virksomheder med at spare tid og penge, booste 
produktiviteten og skabe arbejdsglæde. Quinyx har kontorer i Storbritannien, Sverige, USA, Finland, 
Tyskland, Norge, Danmark og Holland. Softwaren er også implementeret globalt på markeder som 
Kina, Japan og Korea. Kunderne tæller bl.a. Burger King, Scandlines, Flying Tiger, Rituals, Swarovski, 
Boots, Virgin Atlantic, London City Airport og Odeon Cinemas Group. Få mere information 
på www.quinyx.com/da/ 

 

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