
Bixia rekryterar nyckelperson från Swedbank 
Västgöten Stefan Takac flyttade som 19 åring till Göteborg för att spela fotboll i allsvenska Västra Frölunda under ledning av
Blåvitt-legendaren Torbjörn Nilsson. Efter några år i fotbollsvärlden ändrade han kurs till studier på Handels i Göteborg för att
sedan göra karriär inom Swedbank. Efter 16 år inom bank- och finansbranschen går han nu vidare till energibranschen och blir
ny chef för strategiska samarbeten på elbolaget Bixia.

Stefan Takac har haft många olika positioner under sina 16 år på Swedbank, från kassan och företagsrådgivning till Företagschef,
Bankchef, HR-chef och biträdande Regionchef. Dessutom har han jobbat med ett nationellt kundnöjdhetsprojekt samt med strategi- och
affärsutveckling. Det som drivit honom under åren i banken har varit att skapa hög kundnöjdhet och att tillsammans med engagerade
medarbetare alltid ha kunden och affären i fokus.

– Vi är glada över att ha Stefan ombord. Med sin erfarenhet av att driva stora kundnöjdhets- och affärsutvecklingsprojekt har han mycket att
tillföra hos oss på Bixia. Vår bransch står inför omfattande förändringar och att utveckla vår konsumentaffär genom strategiska
samarbeten är avgörande för vår fortsatta framgång, säger Pär Kaller, vd på Bixia. 

– Efter så många år i bank- och finansbranschen var det dags att göra något nytt. Att det skulle bli energibranschen var inte självklart, det
som lockade mig till Bixia var varumärket – allt som företaget står för kopplat till klimat och hållbarhet. Dessutom har jag hört mycket
positivt om Bixia som arbetsgivare. Här kan man vara med och göra skillnad på riktigt, säger Stefan Takac. 

Samarbeten – nyckel till framgång
Under förra året startade Bixia upp ett nytt affärsområde som jobbar med strategiska samarbeten. Det första samarbetsavtalet tecknades
med ICA och innebär att alla ICA-kortskunder i Sverige erbjuds att teckna ett hållbart och förmånligt elavtal hos Bixia som också ger
kunderna bonus på sin elanvändning. Ytterligare två samarbetsavtal har knutits under 2019 med Heimstaden och Örebrobostäder. 

– Redan idag står Bixias samarbeten för en stor del av nykundsrekryteringen. Mitt uppdrag handlar om att bygga en ännu större kundbas
genom fler samarbeten samtidigt som vi ska skapa största möjliga nytta av de samarbeten vi har. Jag kommer att jobba nära vårt
kundcenter i Nässjö och ansvara för vår befintliga kundbas på privatsidan. Att säkerställa att de befintliga kunderna är nöjda, lojala och
stolta är minst lika viktigt som att rekrytera nya kunder. Här tror jag att min erfarenhet från kundnöjdhetsprojekt inom banken kommer väl till
pass, säger Stefan Takac. 

Stefan började sin tjänst som chef för strategiska samarbeten den 23:e september och sitter med i Bixias ledningsgrupp. 

För mer information kontakta gärna:
Stefan Takac, chef strategiska samarbeten Bixia, 0730-97 99 43
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk,
Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö och omsätter cirka 2,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av
närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1800 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


