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Freja Bramsen blir ny marknadschef hos
HSB Göteborg.
Freja Bramsen kommer närmast från Västsvenska Handelskammaren där hon
arbetat som kommunikationschef under de senaste två åren. Och det var
också här hon kom i kontakt med HSB Göteborg. - I samarbetet kring samma
rapport ”Bostadsbristens pris” som HSB och Västsvenska Handelskammaren
gemensamt tog fram förra året fick jag lära känna HSB ännu närmare. Och
min bild här är mycket positiv. Jag gillar sättet HSB kombinerar sitt fokus på
kundorienteringen och samtidigt värnar den tydliga värdegrund man har.
Därtill har jag stort intresse för frågor kopplat till boende och bostad, som jag
nu ser fram emot att få fördjupa mig i, säger Freja

En mycket stark rekrytering
– HSB Göteborg står inför 450 byggstarter nästa år. Samtidigt ökar antalet
medlemmar och bosparare för tionde året i rad. Vi är i en tydlig tillväxtfas där
fokus på kunden är avgörande. Rekryteringen av Freja Bramsen är vi stolta
över och ser henne som ett mycket starkt tillskott för att fortsätta driva HSB
Göteborg in i en hållbar framtid, säger Lars Göran Andersson VD på HSB
Göteborg.
Senast den 1 februari 2015 börjar Freja Bramsen sin anställning på HSB
Göteborg där hon kommer att ingå i ledningsgruppen.
Vill du veta mer, kontakta Lars Göran Andersson, VD på HSB Göteborg
E-post: larsgoran.andersson@hsb.se

Först i Sverige!HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det
Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en
god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det
också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från
våra konkurrenter, och ger våra medlemmar chansen att utveckla sitt boende
till något unikt och givande.
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