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Knightec rekryterar stark profil till
ledningsgruppen
Vid årsskiftet utsågs Andreas Törnklev till ny affärsområdeschef inom
affärsområdet Technology och ingår sedan dess i Knightecs ledningsgrupp.
Under sina 16 år på Knightec har Andreas haft flera olika roller, senast som
regionchef för Technology i syd.
-Jag har varit på Knightec nästan hela min karriär. Sen starten har mitt fokus
alltid varit projektåtaganden. 2007 blev jag projektledare. Därifrån tilldelades
jag min första ledarroll inom mekanik i Malmö 2011, för att två år senare gå
in som regionchef för Technology South. Att nu återigen ta mig an en ny roll
känns otroligt kul, säger Andreas.

Andreas lever efter devisen ”du blir vad du gör det till”. Han gillar att
utvecklas och utmanas.
- Jag är genuint nyfiken och gillar utmaningar. Sen brinner jag för att jobba
med människor, jag tycker om att skapa värde för medarbetare och kunder,
vilket den här nya rollen verkligen bjuder in till. Självklart finns det givna
ramar för vad rollen innefattar, men som sagt, det blir vad man gör det till,
och jag ser en uppsjö möjligheter att tillsammans med medarbetarna
utveckla verksamheten.
De sexton år som Andreas varit på Knightec har varit en tid av stark
utveckling och framåtskridande.
-Sen jag började på Knightec har det skett en transformation av hela bolaget
som varit väldigt spännande att följa och också en av anledningarna till att
jag velat stanna kvar. Jag har haft förmånen att hela tiden gå in i nya roller
och utmaningar, vilket gjort att jag ständigt utmanats och utvecklats.
Knightecs kultur är någonting Andreas återkommer till. En kultur han
beskriver som familjär och inkluderande, vilket också varit en starkt
bidragande faktor till att han blivit kvar inom bolaget, och någonting som
han vill förädla och utveckla vidare.
-Jag brinner för kulturen på Knightec, att den är stark, och jag vill vara med
och skapa den mest attraktiva arbetsplatsen. Dessutom ska vi vara en
premiumleverantör för kunderna. Jag är engagerad i transformationen att bli
en strategisk partner till våra kunder, att tillföra mer värde än en
konsulttjänst.
Att ständigt utveckla den kompetens som behövs för att möta framtidens krav
är en stark drivkraft hos Andreas.
-Jag gillar produktutveckling, att skapa specialiseringar och jobba i team,
helst över affärsområdena. Tillsammans är vi starka.
Visionen är tydlig, att ta Technology till en premiumnivå. Vägen dit går via
innovation och dynamiska team, och Andreas ser fram emot att vara med och
styra Knighetcs erbjudanden.

– Knightec växer och det är väldigt roligt att fortsätta vara med och bidra. Jag
tycker det ska bli jädrans kul att jobba vidare med teknologi och
ledningsgruppen runt mig, det är ett starkt gäng. Men även att få samarbeta
med de andra affärsområdescheferna och bygga erbjudanden tillsammans,
det ska bli himla spännande och kul, avslutar Andreas.

Knightec offers a new breed in the art of engineering, with over 750
colleagues at ten locations around Sweden working in teams to improve
people´s lives through game-changing solutions. We are consultants with our
soul in digitalization who strive forward together.
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