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Petter Håkanson ny CEO på Assemblin 
 
Petter Håkanson tillträder tjänsten som CEO på Assemblin den 1 juni 2017. 
Han kommer närmast från Bravida där han var affärsutvecklingschef med 
ansvar också för IT och kommunikation. 
  
– Jag känner både entusiasm och respekt inför mitt nya jobb. Assemblin är ett stort 
företag med fin historik, stark marknadsnärvaro och skickliga medarbetare. Det ger 
förutsättningar för en intressant och positiv vidareutveckling, säger Petter 
Håkanson. 
  
– Petter Håkanson kommer med sin breda erfarenhet att på ett utmärkt sätt 
komplettera vårt ledningsteam. Vi önskar Petter hjärtligt välkommen till Assemblin, 
säger Lars-Ove Håkansson, styrelseordförande i Assemblin. 
  
– En uppgift i mitt nya jobb som CEO på Assemblin blir att bidra till den fortsatta 
utvecklingen av gemensamma funktioner och processer, som kan stödja företagets 
decentraliserade organisation, menar Petter Håkanson. 
  
Han ser mycket positivt på de företagsförvärv Assemblin gjort – senast Skanska 
Installation. 
  
Innan sina drygt tio år på Bravida arbetade Petter Håkanson bland annat som IT- 
och kommunikationschef samt ekonomichef på Scandiaconsult/Ramböll och som 
ekonomichef på det börsnoterade fastighetsbolaget Näckebro. 
  
Under åren på Bravida har Petter Håkanson bland annat ansvarat för utvecklingen 
av en koncerngemensam IT-plattform och nya affärsinitiativ. Han har även lett 
arbetet med en mängd företagsförvärv och medverkat i Bravidas börsintroduktion. 
  
I och med att Petter Håkanson nu tackat ja till tjänsten som ny CEO för Assemblin, 
har han lämnat sin anställning i Bravida. 
 
  
För mer information kontakta:  
Lars-Ove Håkansson, styrelseordförande i Assemblin, 070-540 82 62, 
lars-ove.hakansson@swipnet.se 
 
Om Assemblin: 
Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med 
verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller 
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tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, 
shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens 
styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över  
8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns 
vi där du är. 

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se	  


