Den 2. marts 2016

Simon Skou Andersen er ny
direktør for Oline
Jesper Storm Hansen fratræder sin stilling som direktør for oline.dk, Danmarks største
portal for erhvervsejendomme. Direktør Simon Skou Andersen er fra 1. marts 2016 ny
ansvarlig for Oline.
Jesper Storm Hansen har igennem de seneste fem år stået i spidsen for den positive
udvikling i Oline, som har generobret sin position som den mest besøgte portal for
erhvervsejendomme og tilbyder en række nye services og løsninger til erhvervsmæglerne
og øvrige aktører på markedet for erhvervslokaler.
Oline har med Jesper Storm Hansen nået en fase i sin udvikling, hvor bestyrelsen har
vurderet, at der var brug for nye kompetencer i Oline. Kompetencer som bestyrelsen
mener at have fundet i Simon, der fremadrettet blandt andet skal sikre en klar og mere
entydig positionering af Oline som Danmarks førende portal for erhvervslokaler.
Man kan altid spørge, om vi skulle have ventet seks måneder. Oline har ikke været i en
stærkere position nogensinde, og med en revitaliseret strategi har vi i bestyrelsen
vurderet, at tidspunktet var godt for Oline med et stærkt positivt udsyn for fremtiden.
Simon Skou Andersen har leveret gode resultater og har mange års erfaring med i
bagagen fra telebranchen inden for forretningsudvikling, salg og marketing, der
fremadrettet vurderes at være afgørende for Olines fortsatte succes.
Jesper Storm Hansen vil i en passende periode bistå for at sikre overgangen samt
afslutning af en række igangværende projekter.
Simon Skou Andersen kan kontaktes på ssa@oline.dk eller telefonisk på 42410602.
Spørgsmål er velkomne hos bestyrelsesformand Robert Neble Larsen på rnl@edc.dk eller
telefonisk på 26321200.

Skal dine kolleger have
oline.dk´s nyhedsbreve ?

Tilmeld dig til oline.dk´s
nyhedsbreve

Send dette nyhedsbrev videre til de
kolleger, der også kan have glæde af
at læse nyhedsbrevet.

Du kan få oline.dk´s nyhedsbreve
direkte i din egen postkasse. Tilmeld
dig nedenfor.

