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Pressmeddelande, Borås 18 januari 2021 

 

MARKUS ANDERSSON  NY CIO FÖR ELLOS GROUP 
 
Markus Andersson blir ny Chief Information Officer för Ellos Group med övergripande ansvar 
för IT- och PMO-funktionen samt för fortsatt utveckling av e-handelsplattformen och 
affärsprocesser.  
 
Markus Andersson har omfattade kunskap och erfarenhet inom e-handel och IT. Han kommer närmast från 
NetOnNet där han har rollen som CIO och bland annat ansvarar för strategisk IT, digitalisering och utveckling av 
lönsamma affärsprocesser, och var dessförinnan projekt- och utvecklingschef på NetOnNet.  
 
Med rekryteringen av Markus Andersson stärker Ellos Group sin IT-organisation. Ellos Group har under de 
senaste åren gjort stora investeringar i IT-projekt och befinner sig i framkanten av den tekniska utvecklingen med 
snabba, användarvänliga och inspirerande e-handelssajter.  
 
”Vi är mycket glada över att välkomna Markus till rollen som CIO hos oss. Genom Markus får Ellos Group tillgång 
till en driven person med gedigen erfarenhet som kan säkerställda den fortsatta utvecklingen av vår e-
handelsplattform samt ge ytterligare stöd til l våra affärsprocesser med ett innovativt och datadrivet 
förhållningssätt”, säger Hans Ohlsson, VD Ellos Group. 
 
”Det är mycket glädjande att bli en del av Ellos Group och att få utveckla en av Nordens ledande e-handlare. 
Ellos Group ligger i framkant i branschen och har gjort fantastiska framsteg inom den tekniska utvecklingen. Jag 
ser fram emot att fortsätta att driva den utvecklingen framåt”, säger Markus Andersson.   
 
Markus Andersson kommer rapportera direkt till Hans Ohlsson, VD Ellos Group, och vara en del av Ellos Groups 
ledningsgrupp. Markus tillträder rollen senast i juni 2021. I väntan på att Markus ansluter är Helena Spiess fortsatt 
tillförordnad CIO.  
 
 

För mer information: 
Hans Ohlsson, VD Ellos Group 
Tel. +46 (0)33 16 08 05    
  

 
OM ELLOS GROUP   
  
Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. 
I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara 
erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, 
kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är 
verksamt i samtliga nordiska länder.  

 
Läs mer på www.ellosgroup.com 

 

 

 


