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CERNERA REKRYTERAR ENTREPRENADCHEF
Cernera rekryterar Mats Segerdahl i syfte att möta bolagets ökande volymer och expanderande
projektportfölj samt för att öka samordningen på entreprenadsidan. Mats blir entreprenadchef,
en ny roll i bolaget.
Mats Segerdahl har en gedigen bakgrund inom bygg och
projektledning - närmast som projektansvarig på
fastighetsbolag och dessförinnan bland annat som byggoch projektledare på byggföretag. I botten har Mats
Segerdahl en sjöingenjörsexamen från Chalmers, kurser i
ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och han är även
utbildad yrkesofficer.
Mats Segerdahl kommer att ha en central roll med
entreprenadansvar för både nyproduktionsprojekt och
större ombyggnadsprojekt. I nära samarbete med den
övriga projektgruppen kommer han att arbeta för att nå
uppsatta mål gällande tid, ekonomi, resultat och kvalitet i
projekten.
Jag ser fram emot att tillsammans med övriga
organisationen driva och utveckla Cerneras produktion av
bostäder och lokaler. För att skapa bra miljöer, både ur
ett socialt och miljömässigt perspektiv, krävs långsiktigt
tänkande och att i ett tidigt skede sätta upp tydliga mål för
projektet. Det är också viktigt att vara lyhörd inför
marknadens förändringar och tänka några år framåt redan
från början. Där är Cernera sedan tidigare långt framme
och det kommer också att vara fokus för mig i min nya roll,
säger Mats Segerdahl.
Med sin långa bakgrund och breda erfarenhet inom entreprenad- och fastighetsbranschen fyller
Mats en viktig funktion hos oss. Att vi dessutom samarbetat framgångsrikt i olika sammanhang och
projekt tidigare, i Pallasprojektet till exempel, gör att vi känner att Mats är helt rätt tillskott i vår
organisation, säger Lars Angwald, vd för Cernera.
Mats Segerdahl tillträder sin nya tjänst den 2 oktober.
Cernera Fastigheter AB är en etablerad aktör inom bostadsutveckling i utvalda tillväxtregioner. Dessutom
äger, förvaltar och utvecklar vi kommersiella fastigheter. Vi är ett av Västsveriges största privatägda
fastighetsbolag med en egen förvaltningsvolym på drygt 1,2 miljarder kronor och innehar därutöver en
projektportfölj om närmare 1 800 byggrätter för bostäder i olika skeden.
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