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Pontus Winstén invald i styrelsen för ASIS
International Sweden
Pontus Winstén, som är utredare och riskanalytiker på Ganeida Security
Consulting, valdes i torsdags in i styrelsen för ASIS International Sweden.
Som ledamot i styrelsen för ASIS International Sweden kommer Pontus att
ansvara för ASIS Young Professionals i Sverige samt att han blir delansvarig
för medlemsfrågor i Chapter 197. Pontus vision är att som ung
säkerhetskonsult kunna vara med och utveckla inte bara ASIS i dess funktion
som nätverk utan också säkerhetsbranschen i stort.
-Jag känner mig väldigt stolt och glad över att ha valts in i styrelsen för ASIS i
Sverige. Jag gillar de positiva vindar som blåser i branschen och hoppas
kunna lyfta in nya tankar och idéer som ännu inte påverkats av någon
branschbias. Jag vill vara med och skapa ett starkt och levande forum för
nykomlingar i säkerhetsbranschen som önskar etablera nya kontakter och
finna nya vägar till personlig utveckling. Då den här andan ligger helt i linje
med den företagskultur vi odlar på Ganeida Security Consulting har jag
dessutom min arbetsgivares fulla stöd, vilket förstås är extra roligt, säger
Pontus Winstén.
-Jag är givetvis mycket stolt över Pontus och den ambition han visar vad
gäller att utveckla säkerhetsbranschen. Pontus är en värdefull tillgång för oss
på Ganeida och det är jag säker på att han kommer vara även för ASIS, säger
Johan Östlund, vd för Ganeida Security Consulting.
För ytterligare information om Ganeida Security, besök gärna ganeida.se
Företagets kontaktperson i det här ärendet:
Johan Östlund | 08-533 340 20 | info@ganeida.se

Det intelligenta säkerhetsföretaget
Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med
expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller,
underrättelser och åtgärder mot industrispionage.
Genom inhämtning och analys av information hjälper Ganeida Security
företag och offentlig förvaltning att skydda sig mot externa och interna hot
samt fatta välgrundade och kostnadsbesparande beslut vilket borgar för
långsiktig trygghet och effektivitet.
Ganeida Securitys affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad
teknik som ledord hjälpa kunden att skydda företagskritisk information
samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information tillgodoses
genom sofistikerad utrednings- och underrättelseverksamhet.
Företaget nominerades år 2013 till Security Awards i kategorin årets
nykomling.

