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EFFSO förstärker ledningen med Per Finnhammar
EFFSO, nordens ledande konsultföretag inom inköpsområdet, har under de senaste åren expanderat
kraftigt och fortsätter nu att förstärka sitt erbjudande. Från och med den 8:e september 2014 ingår Per
Finnhammar i företagets ledning.

-

Per har en gedigen expertis inom inköp i allmänhet och är en av Nordens allra främsta experter
inom outsourcing av Category Management, i synnerhet. Vi ser en stark utveckling inom detta
område och vi kommer därför att satsa mer på att utveckla denna typ av tjänster på den
Nordiska marknaden. Per har mycket lång erfarenhet av att bygga upp både denna typ av
verksamhet och av att utveckla konsultverksamheter, därför är vi väldigt glada över att få arbeta
med honom, säger Mattias Hultheimer, VD för EFFSO.

Per Finnhammar kommer närmast från Capgemini där han varit globalt ansvarig för Capgeminis BPO
verksamhet inom inköp samt även ansvarig för företagets största inköps BPO i Nordamerika. Per har
dessutom ansvarat för Capgeminis ”IBX Business Networks” teknologiplattform.

-

EFFSO har byggt upp ett imponerande varumärke och en stark leveranskapacitet under en kort
tid. Jag ser verkligen fram emot möjligheten att bidra till företagets fortsatta framgångar, säger
Per Finnhammar

Per var under åren 2005-2010 en av de ledande personerna i uppbyggnaden av inköpskonsultföretaget
IBX där han bland annat ansvarade för försäljning och Key Account Management inom IBX Sverige samt
etableringen av IBX i Nordamerika.
Tidigare har Per arbetat med inköp inom bl.a., PwC, SJ och NCC.

-

Förutom ett gediget kunnande både inom inköpsområdet och inom konsultbranschen har Per
också mycket värdefulla erfarenheter av internationellt arbete i ledande positioner, vilket
kommer att vara en viktig nyckelkompetens i EFFSOs fortsatta geografiska expansion, avslutar
Mattias Hultheimer.

________________________________
För eventuella frågor, vänligen kontakta VD Mattias Hultheimer på tel: 0708-944300.
EFFSO är ledande i Norden och erbjuder en komplett tjänsteportfölj för att utveckla inköpsorganisationer. Våra
tjänster innefattar såväl rekrytering och bemanning som träning, konsultverksamhet och outsourcing. Vi omsätter
ca 65 MSEK och är idag 62 personer fördelade på Stockholm, Göteborg och Oslo.
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