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Helena Andreas har utsetts till SVP Group Communications &
People hos Securitas AB
Helena Andreas har utsetts till SVP Group Communications & People hos Securitas AB, och
tillträder den 1 april, 2020. Helena har haft rollen som SVP Group Brand & Communications
sedan 1 februari 2019 och får med denna utnämning utökat ansvar även för den nyligen
skapade globala People-funktionen.
Medarbetarna är kärnan i vår verksamhet. Oavsett om det är inom bevakning, elektronisk säkerhet eller
data-drivna intelligenta produkter så är våra medarbetare även fortsatt vardagshjältar när vi fortsätter vår
resa mot att bli en partner inom intelligenta bevakningstjänster. Vårt fokus på ledarskap, kunskap och en
stark, värdebaserad kultur är viktigare än någonsin under denna transformation.
“Jag är väldigt glad att kunna utnämna Helena till denna viktiga roll. Under hennes första år på Securitas
har hon bidragit mycket till vår förändringsresa, bland annat genom att engagera hela företaget kring vårt
nya syfte och vår strategi. Med ett starkt engagemang för våra värderingar och ett tillvägagångssätt som
lyfter fram alla de bra saker våra fantastiska medarbetare runt om i hela Securitas gör, är Helena idealiskt
lämpad att anta detta ytterligare ansvar”, säger Magnus Ahlqvist, President och CEO, Securitas AB.
Helena Andreas tillträder den nya rollen den 1 april, 2020. Hon kvarstår som medlem i Securitas Group
Management.
Helena Andreas har varit anställd hos Securitas som SVP Group Brand & Communications sedan 1
februari 2019. Innan Helena började på Securitas var hon Head of Group Marketing & Communications
hos Nordea och innan dess innehade hon ett antal seniora roller hos Vodafone och Tesco i London under
åren 2005 till 2014. Dessförinnan var hon konsult hos Accenture i Stockholm. Helena är civilingenjör i
teknisk fysik från Lunds universitet och har en MBA från INSEAD i Frankrike/Singapore.
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information:
Carin Andersson, Group Head of Communications, tel +46 10 470 3087 eller press@securitas.com.

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika
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Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241
Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22
www.securitas.com

