Yngvar Ødegård er ansatt som ny salgsdirektør for industriautomasjon i Schneider Electric.
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Ny salgsdirektør industriautomasjon i
Schneider Electric
Yngvar Ødegård er ansatt som ny salgsdirektør for industriautomasjon i
Schneider Electric.
Han kommer fra Guard Automation AS, hvor han jobbet i 25 år både som
automasjonsingeniør, avdelingsleder og direktør for forretningsutvikling og
salg. Han er utdannet ingeniør og har bakgrunn som systemintegratør med
fokus på forretningsutvikling og salg. I Schneider Electric vil Ødegaard jobbe
med ulike industrisegmenter, med spesielt fokus på havbruk. Med bakgrunn
fra både tekniske fag og salg er Ødegård opptatt av løsningenes verdi for

sluttbrukere:
- Det som tiltrakk meg ved Schneider Electric er selskapets fokus på
innovasjon og den høye verdien ved deres EcoStruxture arkitektur. Den fører
til en enklere arbeidshverdag for maskinbyggere og prosessleverandører så
vel som for kundene deres. Sluttbrukerne i industrien får bedre innsikt i
anleggets produktivitet og tilstand til enhver tid, samtidig som de får økt
bærekraft og reduserte driftskostnader, påpeker Ødegård.

Yngvar Ødegård leder et dynamisk team med høy kompetanse og lang
fartstid innen industriell automasjon:
– For meg handler god ledelse om å holde fokus på menneskene, jobbe
sammen med dem og sørge for at vi fungerer godt som et lag, sier han.
Ødegård er gift og har seks barn. Blant disse er det i alle fall én som følger i
fars fotspor.
- Tjueåringen min er automatikerlærling hos Borregaard. Hun er eneste jente
blant 25 lærlinger i et ellers mannsdominert fabrikkmiljø. Jeg må jo
innrømme at det er litt ekstra stas, avslutter Ødegård.

Schneider Electric – Life Is On
I Schneider Electric mener vi at tilgang til energi og retten til digital utvikling
er en grunnleggende menneskerett. Vårt mål er å få alle i stand til å gjøre
mer med mindre ressurser, og med smart teknologi som effektiviserer
driftsprosesser og reduserer energiforbruket sikrer vi at «Life is On» for Norge
og resten av verden. Vi kombinerer innovativ teknologi, sanntidsovervåking,
programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre,
infrastruktur og industri. Vi jobber for å utnytte mulighetene som ligger i et
åpent, globalt og nyskapende samfunn som bygger på vår meningsfulle
prestasjonskultur med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».
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