2012-10-22 13:59 CEST

Hon blir kommunikationschef
Västsvenska Handelskammaren
22 oktober 2012
Kontaktpersoner:
Johan Trouvé, vd, 0705-53 45 14
Anna Werner, tf presschef, 0706-86 56 96
P R E S S M E D D E L A N D E:
Freja Bramsen är ny kommunikationschef för Västsvenska Handelskammaren.
Hon börjar sitt operativa arbete på Handelskammaren i mitten av januari
2013.
- Jag ser fram emot att börja. Handelskammaren har kommit långt i sitt
kommunikationsarbete och det ska bli spännande och rolig att tillsammans
med medarbetarna på Handelskammaren fortsätta denna utveckling och driva
medlemmarnas frågor, säger Freja Bramsen.
Freja Bramsen kommer närmast från rollen som informationschef på
Angereds Närsjukhus där hon haft ett helhetsansvar för kommunikation.
Bland Freja Bramsens tidigare erfarenheter kan nämnas kommunikationschef
för läkemedelsföretaget Bayer Health Care samt kommunikationskonsult och
projektledare på bland annat Diplomat PR och JKL. I botten har Freja
Bramsen en pol.mag. med inriktning mot offentlig administration från
Göteborgs universitet.
- Det är viktigt att näringslivet har en stark röst och att vi som företrädare för
företagen i den här delen av Sverige har ett sätt att kommunicera som går i
takt med vår tid. Jämfört med för tio år sedan finns en större dynamik i
samhället och kommunikation sker i många olika kanaler. Bramsens

erfarenheter är perfekta för att leda, stärka och utveckla Handelskammarens
fortsatta kommunikationsarbete, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska
Handelskammaren.
Freja Bramsen ersätter Robert Odenjung som tidigare var informationschef
för Västsvenska Handelskammaren. Han gick i augusti vidare till nya
utmaningar utanför Handelskammaren.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska
näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och
skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i
arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans
med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i
världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.
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