2013-09-12 09:04 CEST

Ny salgsdirektør i Buildings Business i
Schneider Electric
Ivan Grosser, 40 år, er netop tiltrådt som ny salgsdirektør i Schneider Electric
Danmark, hvor han har det overordnede ansvar for salgsaktiviteter i Buildings
Business. Et af Ivans fokusområder bliver intelligent og energirigtig
bygningsdrift i større byggerier så som kontorbyggerier, skoler og hospitaler.
Ivan Grosser kommer fra en stilling som Regionschef i Hilti Danmark A/S,
hvor han i syv år var en del af den danske ledelsesgruppe. Tidligere har han
haft forskellige roller i Sun Microsystems og Mars Inc. Sidstnævnte har han
været hos i 10 år, senest som Scandinavian Sales Manager.

Den nyudnævnte salgsdirektør ser frem til udfordringen om at sikre en skarp,
national salgsprofil, der støtter Schneider Electrics overordnede vision om at
sikre energibesparelser uden at gå på kompromis med brugernes daglige
komfort.
- Jeg glæder mig meget til at være en drivende kraft i at skabe succesfulde og
effektive salgsteams med høj medarbejdertilfredshed. En af mine helt
centrale opgaver bliver at udvikle en stor grad af teamspirit internt i
salgsafdelingen og sikre et optimalt samarbejde, der kommer vores
samarbejdspartnere til gode, siger Ivan Grosser, der bliver en del af ledelsen i
Buildings Business i Schneider Electric Danmark.
Ivan Grosser skal sammen med sit salgsteam sikre fortsat udvikling på et
område med stor bevågenhed. Mere end 40% af verdens energiforbrug bruges
nemlig i bygninger. Energirenovering og -effektivisering bliver et helt centralt
redskab i at nå såvel de ambitiøse danske klimamål som de nyligt varslede
europæiske klimamål frem mod 2030.
Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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