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København, 9. november 2018

DigiPlex styrker ledelsen i Danmark og Sverige
DigiPlex, Nordens ledende datacenterleverandør, har rekrutteret to erfarne
Operations Managers - Mark Kjeldstrøm i Danmark og Per Lähdet i
Sverige, der får ansvaret for driften af DigiPlex’ datacentre på de respektive markeder. Kundernes høje krav til sikkerhed og nyeste teknologi
kræver en løbende opgradering og tilpasning af organisationen, hvilket
også er en vigtig og integreret del af DigiPlex’ vækststrategi.
DigiPlex oplever en stor og stigende interesse for selskabets fem datacentre i Danmark, Sverige
og Norge. Til styrkelse af selskabets konkurrencekraft og til gavn for selskabets kunder
opgraderes og tilpasses organisationen løbende, og her er det afgørende hele tiden at kunne
tiltrække markedets stærkeste ledelsesprofiler og kompetencer.
- I vores rekrutteringsproces har vi lagt vægt på en solid og mangeårig erfaring fra datacenterindustrien, indsigt i de nyeste sikkerhedsløsninger og teknologier i øvrigt samt et stort og
forgrenet netværk til leverandører og kunder. Vi stiller høje krav, og derfor er vi også utrolig
glade for, at vi har kunnet tiltrække så stærke profiler som Mark Kjeldstrøm og Per Lähdet, som
uden tvivl vil bidrage til vores kunders og DigiPlex’ værdiskabelse, udtaler Halvor Bjerke, Head
of Operations hos DigiPlex.
Kort om Mark Kjeldstrøm
Mark Kjeldstrøm er pr. 1. august 2018 ansat som Operations Manager på DigiPlex’
datacenter i København. Mark har mere end 10 års datacenter erfaring fra nogle af
Danmark største virksomheder, Novo og ISS samt Johnson Control som
Property manager og Critical services manager. Se yderligere information på
LinkedIn.
Kort om Per Lähdet
Per Lähdet er pr. 1. oktober 2018 ansat som Operations Manager på DigiPex’
datacenter i Upplands Väsby udenfor Stockholm. Per har en lang og solid erfaring
fra sine 10 år i industrien. Senest har Per været involveret i etableringen af
Amazon Web Services i Sverige, før det var Per ansat hos Interxion og har
ligeledes været ansat hos Johnson Controls, hvor Per havde ansvaret for driften
af IBMs datacentre i Sverige. Se yderligere information på LinkedIn.

For yderligere information kontakt venligst:
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705
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Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige datacentre i Norden. Virksomheden har
specialiseret sig i at levere skræddersyede, sikre og robuste IT-miljøer med den højest mulige
tilgængelighed. Både private og offentlige virksomheder og organisationer, inklusive
sikkerhedsfølsomme kunder som fx statslige og finansielle institutioner, stoler på DigiPlex’
datacenterløsninger. Alle DigiPlex’ datacentre er drevet af bæredygtige energiressourcer.
www.digiplex.com
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