Pressmeddelande
Stockholm den 11 december 2018

Ferronordic fortsätter att växa – nu över 1 000 anställda
Ferronordic fortsätter att expandera sin verksamhet och i december 2018 översteg antalet anställda 1 000
personer. Över 875 av dessa anställda är direkt involverade i maskinförsäljning, eftermarknadsservice och
contracting services.
“Våra medarbetare är extremt viktiga för oss och vi är väldigt stolta att vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi fokuserar mycket på kompetensutveckling och har uppnått en konkurrensfördel
genom vår kompetensutvecklingsprocess, kopplad till vår övergripande affärsfilosofi,” säger Lars
Corneliusson, VD i Ferronordic.
Kompetensutveckling inom Ferronordic baseras på en standardiserad, internt utvecklad kompetensmodell
som omfattar all personal inom försäljnings- och serviceorganisationen och alla mellanchefer. Omkring 60%
av alla tjänster tillsätts för närvarande internt, vilket säkerställer en hälsosam successionsplanering och
driver medarbetarnas engagemang.
Ferronordics interna utbilldningsteam har tagit fram över 15 000 sidor träningsmaterial, inklusive
"Ferronordic MBA", ett internt utbildningsprogram för alla mellanchefer, skräddarsytt efter branschspecifika
situationer. Enligt den senaste personalundersökningen hade Ferronordic ett engagemangsindex på 83%,
vida bättre än genomsnittliga indikatorer både globalt och i Ryssland.
För mer information om vårt arbete med våra anställda, se vår webbsändningspresentation
(http://ferronordic.ru/en/investors) från vår kapitalmarknadsdag den 12 juni 2018.

----------------------------------------------------------Om Ferronordic
Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac
och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo
och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter
expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över
1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CISmarknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post:
anders.blomqvist@ferronordic.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2018, kl. 08:30.
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