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Muutos Caverionin johtoryhmään: Juha Mennander nimitetty Market Operations -konsernitoiminnon johtajaksi

Juha Mennander (s. 1965, DI) on nimitetty 1.1.2018 alkaen Caverionin Market Operations -konsernitoiminnon johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Ari Lehtorannalle. 

Caverionin konsernitoimintojen rakennetta uudistetaan ensi vuoden alusta tukemaan nykyistä paremmin marraskuussa julkaistun strategian toteuttamista.
Uutena johtoryhmässä aloittaa Juha Mennander, joka on nimitetty 1.1.2018 alkaen Caverionin Market Operations -konsernitoiminnon johtajaksi. Samalla
Sakari Toikkasen konsernitoimintoihin liittyvät vastuut lakkaavat ja hän keskittyy täysiaikaisesti Teollisuuden ratkaisut -divisioonan johtamiseen.

Caverionin strategiassa yhtenä painopistealueena (must-win) on erinomainen asiakaskokemus, jonka johtamisesta Juha Mennander vastaa.  Hänen
alaisuuteensa siirtyvät Markkinointi ja viestintä, Myynnin kehitys sekä Hankinta. Samassa yhteydessä talousjohtaja Martti Ala-Härkösen vastuulle siirtyy
Tietohallinto. Tämän lisäksi Mennanderille tulee myöhemmin vastuu valikoitujen konserninlaajuisten muutosprojektien läpiviennistä.   

Juha Mennander toimii tällä hetkellä KONEen Ranskan yhtiön toimitusjohtajana. Hän on tehnyt pitkän kansainvälisen uran KONEella vastaten mm.
Skandinavian, Kanadan ja Puolan yhtiöistä.

”Olemme valinneet erinomaisen asiakaskokemuksen yhdeksi strategiamme painopistealueista (must-win), ja Juha ottaa tästä alueesta nyt vastuun. Juhan
tehtävä sisältää monia muitakin asiakasrajapinnan sekä meille niin tärkeän toimittajarajapinnan osa-alueita. Hänen pitkä KONE-kokemuksensa luo hyvän
pohjan Caverionin kehittämiselle yhdessä liiketoimintayksiköittemme ja divisiooniemme kanssa. Juhalla on vahva näyttö muutosjohtamisesta”,
toimitusjohtaja Ari Lehtoranta sanoo.

Juha Mennanderin CV ja valokuva ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.caverion.fi/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma
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Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-
Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi


