PRESSEMELDING

Nye hoder til Broadnet
I Broadnets salgsenhet er det i høst ansatt tre nye ledere:
Simon Justnes, Salgssjef Systemintergrator
Simon kommer fra HPs tjenestedivisjon, og har ledet Services Sales som innebefatter consulting og
support sales. Han har hatt ansvaret for direkte og indirekte salg, hvor HPs tjenester har knyttet seg til
dataromsprodukter som servere, lagringsprodukter og nettverk. Han har vært i HP i 12 år og hatt
ledelsesansvaret de siste 3 årene. Simon ble også kåret til 3. beste leder under 40 år, i “Årets Unge
Leder 2013”. Han har en Bachelor i økonomi fra BI Oslo.
-

Jeg ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i et norsk selskap. Etter å ha vokst opp i internasjonale
selskaper gleder jeg meg virkelig til å komme skikkelig i gang hos Broadnet, sier Simon.

Ståle Njå, Business Operation Manager
Ståle Njå er ansatt i stillingen som Business Operation Manager i Salg, hvor han primært skal jobbe med
kommersielle forbedringsprosjekter.
Ståle har over 13 års erfaring som management consultant fra Accenture. Han har primært jobbet mot
telekombransjen og med prosjekter for å forbedre salg-, service- og marketingfunksjonene i ulike
selskaper. Han er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU, og var også
innom Idrettshøyskolen og Befalsskolen før det.
-

Broadnet fremstår som et dynamisk selskap med en tydelig strategisk retning, engasjert ledelse,
fremtidsrettet teknologi og store vekstmuligheter. Jeg ser virkelig frem til å komme i gang og bidra
til å utvikle selskapet videre, sier Ståle.

Harald Baardseth, Salgssjef SMB
Harald kommer opprinnelig fra Broadnet-systemet via selskapene BlueCom/Catch, blant annet som
Produkt- og markedssjef. Han er gründer av Dinabo AS, som nå er en del av Broadnet. Han har tatt
sivilmarkedsførerstudiet ved Norges Markedshøyskole/BI.
-

Jeg har et stort engasjement for IT og telekom, og hvordan vi på en best mulig måte skal lykkes
kommersielt. Jeg ser frem til en spennende tid fremover, sier Harald.

-

Jeg er utrolig glad for å ha fått Simon, Ståle og Harald med på laget. De har alle tre en unik
kompetanse innen sine områder, og vil styrke Broadnets kommersielle slagkraft i markedet
vesentlig, sier Petter Moseby, CCO (Kommersiell direktør) i Broadnet.

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Vegard Eine Østerhagen i Broadnet på
41921012

broadnet.no

1

