
Bricknode utökar sin verksamhet i
Sverige, öppnar nytt kontor i Stockholm
och nyanställer
Bricknode öppnar nytt kontor i Stockholm och nyanställer fler när bolaget nu utökar
verksamheten. Det nya kontoret blir ett tillskott till huvudkontoret i Skövde och teamet
förstärks med Martin de Bruin som blir bolagets Head of Customer Success och
Magnus Carlebjörk som Product Manager.

I en kommentar till expansionen och nyanställningarna säger Bricknodes grundare och VD
Stefan Willebrand:

– Stockholm är ett av Europas största fintech-center och att öppna ett nytt kontor där kommer
att ge oss möjlighet till ett ännu närmare samarbete med kunder och partners. Det kommer
också att hjälpa oss att rekrytera medarbetare från en större kompetenspool när vi skalar upp
organisationen. Personalstyrkan har femdubblats under det senaste året och jag är mycket
glad att få hälsa Martin och Magnus välkomna till teamet. De kommer att spela en viktig roll i
den pågående utvecklingen av vår SaaS-plattform för finansverksamhet och för att säkerställa
fortsatta framgångar bland kunderna.

Martin de Bruin tillträder posten som Head of Customer Success på Bricknode. Han ska
ansvara för bolagets snabbväxande kundbas och stödja tillväxten av finansiella tjänster. Martin
de Bruin har över 15 års erfarenhet av finansmarknaderna och har drivit integrationsprojekt
inom börser och bolag inriktade på handel. Han har även ansvarat för IT-verksamheter inom
regtech/fintech-området vilket gör honom väl lämpad att hjälpa Bricknodes kunder att nå sina
mål.

Magnus Carlebjörk blir bolagets Product Manager med ansvar för utvecklingen av Bricknode
Broker, bolagets viktigaste mjukvara för investeringsverksamhet och tillgångsförvaltning. Innan
Magnus började på Bricknode arbetade han 15 år med produktutveckling inom realtidshandel
hos några av Sveriges främsta banker och fintech bolag.

Kontakt

För mer information, välkommen att kontakta, vd Stefan Willebrand VD och grundare Bricknode

stefan@bricknode.com

+46 8 122 086 87

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som
gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det
enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig
lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder, utlåning och inlåning. Företaget erbjuder också
outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella
företag globalt. Läs mer på bricknode.com.
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