Pressrelease
2009-10-06
Kl 11:00

Veronica Rörsgård ny HR-direktör i Skanska och
medlem av koncernledningen
Veronica Rörsgård har utsetts till ny HR-direktör i Skanska AB och till
ny ordinarie medlem av Skanskas koncernledning, Senior Executive
Team (SET).
Hon kommer närmast från rekryterings- och konsultföretaget Alumni,
där hon under 10 år haft en rad olika positioner. Senast har hon
arbetat som Country Manager i Sverige och som COO för den
nordiska verksamheten. Veronica Rörsgård är civilekonom och
kommer i sin nya roll att rapportera till Skanskas VD och koncernchef
Johan Karlström.
Veronica tillträder den 7 december och efterträder då Tor Krusell, som
varit HR-direktör i Skanska sedan 2003. Tor har haft ansvar inom flera
stabsområden för koncernen men kommer nu i koncernledningen att
ansvara för en tillväxtstrategi för Skanskas bostadsutveckling.
– Under de senaste fem åren har personalfrågorna varit Skanskas
mest prioriterade fråga vid sidan om att öka vår lönsamhet. Veronica
har alla förutsättningar att ta denna viktiga uppgift vidare, säger Johan
Karlström.
– En annan huvuduppgift blir att lyfta mångfaldsarbetet till en ny nivå.
Vi har lagt en bra grund för att öka mångfalden vad gäller kön, etniskoch utbildningsbakgrund och nu krävs ett intensifierat fokus på att
genomföra denna strategi, säger Johan Karlström.
– Det ska bli mycket stimulerande att få arbeta med ledarutveckling
och mångfaldsfrågor på ett internationellt och ledande företag. Det
finns stora utmaningar kring detta i byggbranschen men med det fokus
som frågorna har i Skanska tror jag att mycket kan åstadkommas,
säger Veronica Rörsgård.

För ytterligare information, kontakta:
Tor Krusell, vice VD, Skanska AB, tel 010-448 88 47.

Veronica Rörsgård, tillträdande HR-direktör, Skanska AB, tel 073- 055
17 20.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktnummer för media: 010-448 88 99.
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick
till 144 miljarder kronor.

