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Beckhoff nyanställer och öppnar kontor i
Göteborg och Stockholm
Sedan den 1 mars har Beckhoff Automation AB anställt två nya
säljare i ett led att klara företagets framgångar och fortsatt tillväxt.
Christer Wik är har lång erfarenhet inom försäljning i fastighetsbranschen,
sedan han tidigare arbetat med energiutredningar, besiktningar,
inneklimatprodukter och som styrentreprenör. Han kommer senast från
Malte Winje där han arbetat som automationssäljare i västra Sverige.
Christer ansvarar för att bygga upp Beckhoffs försäljning på
fastighetssidan, en strategiskt viktig marknad för Beckhoff. Placeringen blir
på det nyöppnade Göteborgskontoret men Christer kommer att jobba över
hela landet för att nå ut till alla kunder.
– Det känns spännande och nytt med en sådan här härlig utmaning som
det är att bygga upp Beckhoffs fastighetsautomation - framförallt med ett
företag som är etablerat och verkligen någon att räkna med inom
fastighetssegmentet.

Kenneth Quinteros kommer närmast från Siemens, där han arbetat i tolv år
som produktansvarig och promotat deras PC-baserade styrsystem och
mjukvara. På Beckhoff blir Kenneth ansvarig för kunder och försäljning på
distrikten i norra och mellersta Sverige. Kenneth utgår från
Stockholmskontoret. Inom en snar framtid hoppas Beckhoff även att
nyanställa support och tekniker till kontoret i Stockholm.
– Min målsättning är att det ska gå bra och att vi ska bli fler säljare.
Anledningen till att jag började på Beckhoff är att jag tror mycket på deras
PC-baserade automation, men också att jag känner mig hemma i tekniken
och segmentet, säger Kenneth Quinteros, Area Sales Manager.
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OM OSS
Beckhoff har ett tätt försäljningsnätverk av dotterbolag och distributörer
över hela världen. Det svenska dotterbolaget, Beckhoff Automation AB,
grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Malmö. Verkställande direktör
är Håkan Brandt. Förutom försäljning och teknisk support finns även lokalt
utbildningscentra i Malmö. Lokala försäljningskontor finns sedan tidigare i
Värnamo samt Stockholm och numer även i Göteborg. Beckhoff finns
representerat i över 60 länder med ytterligare företagsetableringar under
2011.
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