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EFFSO värvar Anna Hedre Eidhagen och stärker sin
rekryteringsverksamhet

EFFSO utökar sin rekryteringsverksamhet och meddelar att Anna Hedre Eidhagen börjar som senior
rekryteringskonsult. Anna Hedre Eidhagen kommer närmast från tjänsten som inköpschef på
Aleris. Hon tillträdde sin nya tjänst i mitten på januari.

Anna Hedre Eidhagen har mångårig erfarenhet av inköpsverksamhet på koncernnivå. Hon kommer
närmast från tjänsten som skandinavisk inköpschef på vårdföretaget Aleris. Dessförinnan arbetade
hon många år som inköpschef på transport-och fastighetsföretaget Jernhusen där hon byggde upp
inköpsfunktionen. I mitten på januari tillträdde hon tjänsten som senior rekryteringskonsult på
EFFSO.
”Efter cirka tio år som inköpschef och ledare har jag kommit fram till att det jag brinner mest för i
inköpschefsarbetet är, vid sidan av hållbarhet, rekryterings -och personalfrågor. Att få jobba med just
rekryterings- och personalfrågor inom inköp känns som rena lyxen” berättar Anna Hedre Eidhagen.
"Vi är väldigt glada över att vi har lyckats rekrytera Anna till EFFSO. Hon besitter en gedigen
inköpskunskap och den erfarenhet hon har från att driva och bygga upp inköpsorganisationer
kommer att vara perfekt för att fortsätta utveckla vår rekryterings- och interimsverksamhet" säger
Mattias Hultheimer, VD för EFFSO.
”Det som till slut avgjorde valet var EFFSOs värderingar och fina företagskultur” avslutar Anna Hedre
Eidhagen. Anna kommer att tillhöra EFFSOs Rekrytering-och Interimsverksamhet i Stockholm som
idag består av sju medarbetare.
För mer information kontakta:
Mattias Hultheimer
VD för EFFSO
E-post: mattias.hultheimer@effso.se, tfn: 070-8944300
Om Effective Sourcing EFFSO AB: EFFSO är Nordens snabbast växande konsultföretag inom inköp.
Bolaget erbjuder medelstora företag inom såväl privat som offentlig sektor lösningar inom
rekrytering, utbildning, interim management, konsultverksamhet och outsourcing. Tillsammans med
Visma äger EFFSO ett molnbaserat verktyg för spendanalys, Spendency. EFFSO omsätter drygt 120
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MSEK och är idag dryga 100 personer lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. EFFSO har
under flera år tagit emot Dagens Industris Gasellutmärkelse och även utsetts till ett av landets
Superföretag av Veckans Affärer. Läs mer på www.effso.se.
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