Pressmeddelande

Kardex Remstar anställer Ulf Wallin att övervaka framtidstillväxt i nordöstra Europa

Kardex Remstar är glad att meddela att Ulf Wallin har tagit rollen som Regional Director New
Business för nordöstra Europa från och med mars 2016.

Ulf har mångårig erfarenhet inom intern logistik. Han har framgångsrikt hanterat flera internationella
försäljningsprojekt i olika länder. Hans tidigare position var Senior Vice President Customer Service
för Swisslog Warehouse and Distribution Solutions och innan dess har han arbetat som VD på
Consafe Logistics. År 2005 utsågs Ulf Wallin som "CIO of the Year" av den svenska tidningen CIO. Med
sin erfarenhet och kunskap från logistik- och IT-branschen kommer han göra ett stort bidrag till
organisationen i nordöstra Europa. Han har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Sverige.

Ulf är glad att börja på Kardex Remstar i en tid av innovation. "Kardex Remstar har en stolt historia
som en innovatör och marknadsledare. Jag är glad över att kunna vara med i teamet vid en tidpunkt
när vi har uppnått rekordresultat och under lanseringen av vår nya LR35 Vertical Buffer Module på
marknaden. Detta är en viktigt tillägg till vår produktportfölj som innebär att vi passar perfekt för att
hjälpa våra kunder att möta deras intralogistiska behov och krav, nu och i framtiden. Jag ser fram
emot att få denna möjlighet att driva Kardex Remstars namn och varumärke vidare inom vår region.
Vi har redan en imponerande bas av nöjda kunder och det finns fortfarande många organisationer
som har potential att uppnå betydande besparingar och fördelar genom att använda våra
intralogistiska lösningar. "
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Om Kardex Remstar
Kardex Remstar utvecklar, tillverkar och underhåller dynamiska lager- och plocksystem. Företaget är en ledande leverantör
av hissautomater, paternosterverk, programvara för orderplockning tillika service och eftermarknad. Kardex Remstars
flexibla och transparenta lösningar ger kunder från alla branscher besparingar i både utrymme och processkostnader och
med en hög kvalitet garanteras smidiga och effektiva logistikprocesser. Kardex Remstars kunder återfinns inom de flesta
branscher med en mängd exempel inom bilindustri, elektronik, kemi, läkemedel, mekanik, distribution och många andra.

Kardex Remstar har fabriker i Bellheim och Neuburg, två orter i Tyskland med lång teknisk historia. Under de senaste
decennierna har Kardex installerat över 140 000 dynamiska lagersystem över hela världen. Med försäljningsnätverk och
affärspartners är Kardex Remstar aktiva i över 30 länder och sysselsätter mer än 1.200 personer.

Mer information finns på: www.kardex-remstar.se
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