Sleep Cycle anställer HR-chef och
utökar ledningsgruppen
Sleep Cycle har anställt Cecilia Mikkov som Chief Human Resources Officer
(”CHRO”) och medlem av ledningsgruppen med start i december. Cecilia har
lång erfarenhet som ledare och ansvarig för frågor som personal, rekrytering
och organisationsutveckling i svenska och internationella organisationer. Cecilia
har en examen i personalvetenskap och kommer närmast från en tjänst inom HR
Center of Excellence på NetEnt.
Som del Sleep Cycles tillväxtplan har investeringarna i produktutveckling och fler medarbetare
ökat. Sleep Cycle kommer att fortsätta växa organisationen för att ta vara på de stora
möjligheter som finns på marknaden för att hjälpa människor till bättre sömn. Av denna
anledning utökas ledningsgruppen med en ansvarig för rekrytering- och personalfrågor.
Anställningen av en CHRO är ett viktigt steg i att säkerställa att organisationen kan möta de
målsättningar Sleep Cycle har satt.
Sleep Cycles VD Carl Johan Hederoth kommenterar:
”Jag är väldigt glad över att ha rekryterat Cecilia till rollen som CHRO och jag ser fram emot att
arbeta tillsammans med henne i ledningsgruppen. Cecilia har gedigen erfarenhet av att bygga
och utveckla teknikbolag som kommer att vara värdefullt i Sleep Cycles fortsatta tillväxtresa.”
För mer information se www.sleepcycle.com eller kontakta:
Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations
per.andersson@sleepcycle.com
+46 70 939 5327
Malin Abrahamsson
Head of PR
press@sleepcycle.com
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyseradei fler än 150 länder
är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitoreringoch en av de mest använda tjänsterna för
förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan
genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt
miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper
användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt
sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens
mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela
världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt
huvudkontor i Göteborg, Sverige.

