– Det känns otroligt spännande att återvända till tillverkningsindustrin och ett växande företag som Enertech, säger IT-chef
Mikael Granath som tillträdde sin nya tjänst den 15 juni.

2020-08-27 07:50 CEST

Enertech rekryterar ny IT-chef
Enertech har rekryterat Mikael Granath som ny IT-chef. I och med
rekryteringen stärker Enertech upp sin spetskompetens inom IT, digitalisering
och förändringsledning.
Mikael Granath är 43 år och kommer närmast från en liknande tjänst på ehandelsföretaget Outnorth AB i Växjö. Han har även många års erfarenhet av
tillverkande företag inom ventilationsbranschen efter att ha arbetat 16 år
som IT Manager hos Fresh AB (numera Volution Group).

– Det känns otroligt spännande att få möjligheten att återvända till
tillverkningsindustrin och ett växande företag som Enertech. Bolaget har
intressanta produkter, stor framtidstro och en verksamhet med härlig
laganda, säger Mikael Granath.
Mikaels långa erfarenhet inom IT och digitalisering är välkommet inför
Enertechs fortsatta utvecklingsresa.
– Jag hoppas kunna bidra med hållbara lösningar och verktyg för
verksamhetsförbättringar både på kort och lång sikt. Den digitala resan med
förbättringsarbete och effektivisering tar aldrig slut, säger han.
Mikael började sin nya tjänst den 15 juni.
Privat bor han i Alvesta med fru, fyra barn och hund. Fritiden ägnar han bland
annat åt husrenovering samt föreningsliv i Alvesta Skytteförening.

Med över 90 års erfarenhet arbetar vi aktivt för ett hållbart och fossilfritt
samhälle. Vi utvecklar och tillverkar alla våra produkter i Småland. Vi erbjuder
ett brett produktsortiment, såsom bergvärmepumpar, luft/vatten
värmepumpar, pelletspannor, vedpannor m.m.
Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började värma svenska hem. Mest kända
är vi för våra gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela
Europa. Vi var först med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och
vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen
överdrift att säga att vi utvecklat branschen.
CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter. Vi finns i
Småland och ingår tillsammans med Bentone, Turboflame och Osby Parca i
Enertech AB som har försäljning över hela världen.
Vi står för trygghet, kvalitet och hållbarhet!
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