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Kindred Groups kontor i London vinner pris som en av Englands ”Best Workplaces™” i 
kategorien 251-1000 anställda. En bra arbetsmiljö lyfts fram som viktig anledning till att de 
anställda på Kindred ser fram emot att går till jobbet varje dag. Mångfald, välbefinnande och 
tillit nämns också som en stor del till varför de anställda menar att Kindred är en av de bästa 
arbetsplatserna. 
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) utnämndes igår till en av Storbritanniens bästa 
arbetsplatser vid en gala i London arrangerad av organisationen Great Place to Work.  
.  
”Att utnämnas till ’A Great Place To Work’  gör mig extra stolt eftersom det innebär att vi 
lyckats bygga upp och utveckla en sund företagskultur och känslan hos våra medarbetare att 
de kan uppnå sina ambitioner. Jag tror samtidigt att vi alla känner hur vi utgör en viktig del av 
ett väldigt speciellt lag”, säger  Henrik Tjärnström, CEO, Kindred Group. 
 
“Jag är oerhört stolt att vi nått en topp 30-placering hos ”A Great Place To Work”. Vi är ett 
framgångsrikt techbolag med stora kontor i Stockholm, Malta och Wimbledon i London och vi 
önskar såklart att fler duktiga människor blir en del av vårt team”, säger Gavin Hayward, Chief 
HR Officer, Kindred Group. 
 
Kindred flyttade för inte så länge sedan till ett nytt kontor i Wimbledon, kallat Kindred House, 
där 400 anställda arbetar samtidigt som man firar en månad på sitt nya kontor i techklustret 
Urban Escape i Stockholm där 350 personer arbetar. Bara i Stockholm ska Kindred anställa 
ytterligare 250 personer de kommande åren där en arbetskultur baserad på tillit, hållbarhet, 
stolhet och kamratskap genomsyrar arbetsplatsen.  
 
Great Place to Works medarbetarundersökning baseras på över 30 års studier om 
medarbetarupplevelsen på arbetsplatsen och är idag den mest använda 
medarbetarundersökningen i världen. 90 procent av de anställda på Kindred lyfter fram 
välvillighet till en flexibel arbetsdag samtidigt som 93 procent anser att Kindred är en rolig och 
spännande arbetsplats. 
 
 
  

http://www.kindredgroup.com/
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About Kindred Group 
Kindred Group is one of the world’s leading online gambling operators with business across Europe and 
Australia, offering over 25 million customers across 11 brands a great form of entertainment in a safe, 
fair and sustainable environment. The company, which employs about 1,500 people, is listed on Nasdaq 
Stockholm Large Cap and is a founding member of the European Gaming and Betting Association 
(EGBA) and founding member of ESSA (sports betting integrity). Kindred Group is audited and certified 
by eCOGRA for compliance with the 2014 EU Recommendation on Consumer Protection and 
Responsible Gambling (2014/478/EU). Read more on www.kindredgroup.com. 
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