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IT-företaget Malvacom växer - rekryterar operativ chef
Den 2 mars tillträdde Kristina Fridensköld som operativ chef på Malvacoms kontor i
Karlskrona. Kristina kommer närmast från E-hälsomyndigheten där hon under de
senaste tre åren varit med och byggt upp myndighetens verksamhet i Kalmar i sin roll
som avdelningschef Digitalisering. Som operativ chef på Malvacom blir hennes primära
uppgift att skapa förutsättningar för att företaget ska kunna växa för att möta det ökade
kundbehovet framåt.
– Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Kristina som operativ chef. Med
sin gedigna erfarenhet och kompetens inom ledarskap och IT spelar hon en
nyckelroll för företaget nu när vi är i ett expansivt skede, säger Johan Nohave,
VD för Malvacom.
Det Karlskronabaserade IT-företaget Malvacom grundades för 10 år sedan av Peter
Molin och Johan Nohave och sysselsätter idag 17 personer i Karlskrona, Karlshamn,
Stockholm och Malmö. Malvacom arbetar med utveckling av programvara för mobila
tillämpningar. Från det som syns, själva appen, till integration mot olika typer av
back-end och servrar och kommunikationen däremellan. Företaget befinner sig i stark
medvind med kunder i skilda branscher på den nordiska marknaden och planerar nu att
växa ytterligare för att möta behoven framåt.
-

Vi ser en stor efterfrågan när det gäller vår förmåga att kunna ta på oss ett
helhetsåtagande där vi skräddarsyr en digital lösning för att effektivisera en
affärsprocess hos kunden. Nu behöver vi växa för att klara av att möta det behov
vi ser på sikt och det vill vi göra på ett kontrollerat och kvalitativt sätt. Det är
därför jag är här nu, säger Kristina Fridensköld.

Framförallt är det mjukvaruutvecklare för mobila tillämpningar som företaget har behov
av att rekrytera framöver.
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