Stockholm 9/11/2018

DigiPlex stärker ledningen i Sverige och Danmark
DigiPlex, det ledande datacenterföretaget i Norden, har rekryterat två
erfarna Operations Managers – Per Lähdet i Sverige och Mark Kjeldstrøm i
Danmark för driftansvaret av DigiPlex datacenter på respektive marknad.
Kundernas höga krav på säkerhet och innovativa hållbarhetslösningar
kräver en löpande utveckling och kalibrering av DigiPlex organisation,
vilket också är en viktig och framgångsrik del av bolagets tillväxtstrategi.
DigiPlex ser ett stort och ökande marknadsintresse för bolagets fem datacenter i
Sverige, Norge och Danmark. Till nytta för bolagets kunder och för att ytterligare
öka bolagets konkurrenskraft, utvecklas och kalibreras organisationen löpande.
Detta är avgörande för att fortsatt kunna locka till sig marknadens starkaste
ledarprofiler och kompetenser.
- I vår rekryteringsprocess har vi lagt stor vikt på en solid och mångårig
erfarenhet från datacenterbranschen, kunskap om det nyaste inom
säkerhetslösningar och teknik samt ett stort och brett nätverk av leverantörer
och kunder. Vi ställer höga krav och därför är vi också mycket glada över att
kunna attrahera så starka profiler som Per Lähdet och Mark Kjeldstrøm, vilka
utan tvekan kommer att bidra till ökat värde för våra kunder och DigiPlex, säger
Halvor Bjerke, Head of Operations på DigiPlex.
Kort om Per Lähdet
Per Lähdet är sedan 1 oktober 2018 anställd som Operations Manager på
DigiPlex datacenter i Upplands Väsby utanför Stockholm. Per har en lång
och solid erfarenhet från sina 10 år i branschen, senast vid Amazon Web
Services etablering i Sverige och dessförinnan under fyra år på Interxion
Sverige, samt Johnson Controls där Per ansvarade för drift av IBM:s
datahallar i Sverige. Se ytterligare information på LinkedIn.
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Kort om Mark Kjeldstrøm
Mark Kjeldstrøm är sedan 1 augusti 2018 anställd som Operations
Manager på DigiPlex datacenter i Köpenhamn. Mark har mer än 10 års
datacentererfarenhet från några av Danmarks största verksamheter, Novo
och ISS samt Johnson Control som Property manager och Critical
services manager. Se ytterligare information på LinkedIn.
För mer information vänligen kontakta:
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, 070 33 22 705

Om DigiPlex

DigiPlex designar, bygger och driver datacenter i Norden. Företaget levererar högklassiga
tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta
möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig
sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella
institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el. www.digiplex.com
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