NY VD och ny
organisation

för Nordic Spice

DEN 1 SEPTEMBER LÄMNADE RONNIE STRÖM ÖVER
SITT UPPDRAG SOM VD/CEO PÅ NORDIC SPICE AB.
”2004 startade vi Nordic Spice AB och vi har gjort en riktigt spännande resa,
från fyra anställda till tio anställda idag. 2011 tog vi beslutet att flytta företaget
och började vår satsning. Nu har jag bestämt mig för att gå vidare till en ny
fas i livet och vill rikta ett varmt tack till alla våra kunder, leverantörer och
medarbetare. Det har varit väldigt lärorikt och fantastiskt kul i möten med
er alla och i de utmaningar som vi stått inför under åren som gått. Jag lämnar
nu med varm hand och med stort förtroende över till Daniel Björk som min
efterträdare och önskar er allt gott framöver.” Ronnie Ström finns kvar inom
Nordic Spice som ägare och styrelseordförande och har kvar det operativa
arbetet kring exportförsäljningen och drift/produktionsfrågor i fabriken.
Den 1 september tillträdde samtidigt Daniel Björk som ny VD/CEO för
Nordic Spice AB. Daniel kommer närmast från arbetet som försäljningschef
på Nordic Spice.
Daniel Björk ser med stor ödmjukhet framemot att få ta över VD rollen.
Det är en stor utmaning och stort ansvar att få ta över ledaransvaret för
familjeföretaget Nordic Spice. Daniel Björk började arbeta på Nordic Spice
november 2010 och det har hittills blivit 7 spännande år och fler ska det bli.
Daniel har framför allt arbetat med företag inom business-to-business och
våra nyckelkunder inom Foodservice och Livsmedelsindustrin, men har ett
tydligt kundfokus och stor erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och
företagsledning som den affärsmässiga sidan av verksamheten.
Nordic Spice har under hösten genomgått flera stora förändringar i sin
organisation. Anna Ström Harryson tar över rollen som försäljningschef
efter Daniel Björk och ingår i styrelsen på Nordic Spice. André Wessman
har blivit en del av Nordic Spice på heltid efter flera års samarbete som
gastronomisk konsult. André får nu rollen som produktutvecklare på
Nordic Spice.
Vi tackar Ronnie Ström för hans tid som VD, och hälsar
Daniel Björk välkommen till sin nya tjänst som VD!
För frågor om nya organsationen ring Daniel Björk 070-791 96 01.
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