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PRESS RELEASE

RAVEMA SATSAR PÅ VIDAREUTVECKLAD PROJEKTSTYRNING
Ny tjänst på Ravema hjälper kunden att tidigt i projekten identifiera risker samt ta rätt beslut. På
sikt kommer Ravema också att ytterligare effektivisera sitt projektarbete, något som kunderna
märker av med kortare ledtider samt snabbare och effektivare uppstarter av produktionen (SOP).
Idag har Ravema en ledande position på marknaden inom leveranser av maskiner,
produktionsutrustning samt Turn Key-lösningar och har under många år byggt upp en av marknadens
starkaste teknik- och projektorganisationer. Nu väljer Ravema att lyfta upp detta ytterligare en nivå
genom att tillsätta en övergripande Projektchef till alla projekt i Sverige, Norge och Finland, för att på
så sätt möta marknadstrenderna samtidigt som bibehållen flexibilitet och hög servicegrad bibehålls.
”Vi ser tydligt att kraven och förväntningarna från marknaden ökar med avseende på ”time-tomarket”, flexibilitet och komplexitet. Projekten blir mer omfattande och även tillhörande
kravspecifikationer och villkor,” säger Ravemas VD Jörgen Fredsson och fortsätter. ”Därtill blir
projektens tidplaner kortare med mindre felmarginaler samtidigt som ökade förväntningar på
leverantörsleden gällande ansvar, kompetens och dokumentation ökar genom hela kedjan.”
Ravemas nya projektchef heter Andreas Olsson och tillträder sin nya tjänst i början på september.
Andreas kommer senast från Kongsberg Automotive där han arbetat som produktionsteknisk chef och
har haft ansvar för alla produktionsprojekt. Där ansvarade Andreas också för beredning och
produktionsteknik inom exempelvis skärande bearbetning, automation samt plåtbearbetning och
ingick i fabrikens ledningsgrupp. Andreas Olsson är 38 år, utbildad maskiningenjör och bor i Husqvarna
med sin familj. Ravema hälsar Andreas varmt välkommen till Ravema!

Ravema - Ledande Partner till nordisk industri
Ravema är en ledande partner till nordisk industri och erbjuder kompletta lösningar för produktionsutrustning, verktyg,
mätteknik, automation, marknadens mest kompletta service och eftermarknad. Vi är också med hela vägen för att
säkerställa kompetensen hos operatörer och administratörer med hjälp av våra utbildningar som du kan få både för den
senaste tekniken, liksom för äldre system. Vi ser vår roll även i framtiden som en viktig del av industrins ökade produktivitet.
Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder, anställda och för samhället vi verkar i. Detta gör vi genom vår
spetskompetens, partnerskap och våra helhetslösningar tillsammans med våra ledande leverantörer - detta mervärde bidrar
till industrins framtida konkurrenskraft.

Har ni frågor eller funderingar gällande denna Press Release, vänligen kontakta Marknad- &
Kommunikationskoordinator, Tedh Andersson på tel: 0370 488 23 eller mail: tean@ravema.se
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