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Garageportexperten rekryterar stark
kompetens för företagets utveckling
Roger Sigrén lyfter kompetensen inom Garageportexperten och tar
utvecklingen i företaget framåt när han nu tar sig an rollen som
Återförsäljaransvarig på Garageportexpertens supportkontor i Linköping.
Garageportexperten fortsätter att gå starkt i portbranschen och ökar sin
marknadsandel stadigt. För att stimulera den utvecklingen ytterligare väljer
man nu att rekrytera i samma riktning.
Roger har en bred kompetens och lång erfarenhet av branschen. Under

många år har han haft förtroendeuppdrag som medlem i kedjans styrelse och
samtidigt drivit Garageportexperten i Malmö. I sin nya roll kommer Roger att
fokusera på det som innebär fördelar för hela företaget samt ta sig an de
utmaningar som kan finnas för att fortsätta utvecklingen framåt.
”Roger kommer inte bara med erfarenhet från att vara franchisetagare i vår
kedja, säger Mikael Holmstrand, VD Garageportexperten. Hans breda
bakgrund innebär att han tar med sig erfarenheter från alla olika intressenter
som är viktiga för oss. Roger har haft rollen som egenföretagande,
återförsäljare, företagskund och inte minst som franchisetagare. Han har
lyckats leverera mycket goda resultat i alla sina roller. Dessutom har han
visat fler än en gång att han verkligen har förmågan att svetsa samman ett
team och få alla att jobba strukturerat mot samma mål och nå fantastiska
resultat.”
Roger startade sin bana med eget företag inom byggvaruhandeln där
satsningen på garageportar visade sig vara ett lyckat initiativ. Efter några år
som egenföretagare / franchisetagare blev han handplockad till Trivselhus
där han arbetade med att få ihop totalentreprenaden genom att sammanfläta
flera olika aktörer i olika skeden av processen. Roger har med sig en lång
erfarenhet av företagsutveckling för små och medelstora företag in i sin nya
roll på Garageportexperten.
Med sina nyrekryteringar och ökade marknadsandelar bygger nu
Garageportexperten en organisation för framtiden där man har fokus på att
forcera hinder och hitta fler lyckosamma affärer. ”Det absolut viktigaste
fokuset är framgången för våra franchisetagare för det är där utvecklingen
skapas. Rollen som Återförsäljaransvarig är till för att skapa bästa möjliga
förutsättningarna för att hålla fokuset exakt där.” säger Holmstrand.
”Jag ser fram mot att kunna dela med mig av tips och framgångsrika
arbetssätt som jag stöter på i alla våra verksamheter runt om i landet. ” säger
Roger.
Roger Sigrén tillträdde sin nya roll som Återförsäljaransvarig i september
2019.
För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten
0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en
omsättning på 320 Mkr. Det är en rikstäckande franchisekedja som består av
30 franchisetagare och finns på över 40 orter, från Kiruna i norr till Malmö i
söder. Sedan starten 1995 har Garageportexperten levererat och monterat
över 250 000 portar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar.
www.garageportexperten.se

