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Michal Jurka ny Business Unit President för Skanska 
Tjeckien och Slovakien 
 
Michal Jurka har utsetts till ny Business Unit President för Skanska 
Tjeckien och Slovakien. Han börjar arbetet i sin nya roll den 8 september 
och kommer att rapportera till Roman Wieczorek, vice vd, Skanska AB. 
 
Michal Jurka har varit anställd i företaget i 14 år och kommer närmast från 
positionen som vice vd, Skanska Polen, med ansvar för 
anläggningsverksamheten i region Central och Syd, liksom för 
verksamheterna inom betong och järnväg. Innan han började arbeta inom 
Skanska Polen under 2016 kom Michal från Skanska Tjeckien och 
Slovakien, där han bland annat var delaktig i affärsenhetens riskhantering. 
För närvarande sitter Michal i Skanska AB:s etikkommitté och var också 
en del av styrgruppen vid omformuleringen av Skanskas värderingar 2015. 
 
Michal efterträder Roman Wieczorek som kvarstår som vice vd, Skanska 
AB, med ansvar för byggverksamheterna i Centraleuropa. 
 
– Michal kan Skanska efter att ha jobbat på olika positioner i företaget 
under 14 år. Han är en stark ledare med en bra etisk kompass. Michal har 
också mycket energi och en förmåga att finna nya perspektiv på frågor. 
Jag är glad att få välkomna honom i hans nya roll, säger Roman 
Wieczorek. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08  
Direktnummer för media, tel 010-448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av 
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, 
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa 
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. 
Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och 
USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor. 
 


