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Prevas hämtar chef för industrisystem från ABB
Christer Ramebäck har utsetts till ny affärsområdeschef för Prevas industrisystem. Han kommer
närmast från ABB där han varit ansvarig för automationssystem. I bagaget har han mer än 25 års
erfarenhet av att öka produktivitet i verksamheter genom att automatisera industriella processer.
I sina roller som utvecklings-, marknads-, och affärsenhetschef har Christer Ramebäck aktivt
bidragit till att ABBs processtyrsystem idag är ledande på världsmarknaden. Han har stor erfarenhet
av att leda förändringsarbete.
- Christers gedigna bakgrund inom försäljning, marknadsföring och utveckling av system för
processautomation passar mycket väl för att uppnå vårt mål att bli ledande i Norden inom industriell
IT, säger Anders Englund VD på Prevas. Christers huvuduppgift är att säkerställa affärsområdets
lönsamhet.
Prevas affärsområde Industrisystem sysselsätter idag dryga 100-talet personer i Sverige och Norge.
Tanken är att inom snar framtid etablera verksamhet även i Danmark och Finland.
Flera av kunderna är världsledande inom sina respektive branscher och återfinns inom såväl
traditionell industri som inom life science och livsmedelsindustrin. Industriföretag lever idag i en
stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av
produktivitet och kvalitet är ett måste. Det behövs även innovation i form av nya tekniska lösningar.
Prevas har med sitt verksamhetskunnande och i mer än 1 000 industriprojekt sänkt kostnader, höjt
kvaliteten och bidragit till att stärka varumärket åt sina kunder.
Christer Ramebäck tillträder befattningen den 1 november 2007.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för
Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika
uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 500 medarbetare i
Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

