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Hanne Klausen ny salgsdirektør i Broadnet
Hanne Klausen (48) er ansatt som salgsdirektør for bedriftsmarkedet i Broadnet. Klausen
kommer fra stillingen som kommersiell direktør i NextGenTel og har 20 års salgserfaring fra
det norske it-bransjen.
- Vi er svært fornøyde med å offentliggjøre en kapasitet som Hanne som vår nye salgsdirektør
for bedriftsmarkedet. Hanne har 20 års salgserfaring fra ledende it-virksomheter og kan vise til
svært gode resultater gjennom en årrekke. Jeg vil spesielt trekke frem hennes styrke i å skape
gode team, en sterk kultur og effektive strukturer. Jeg ser frem til å jobbe med Hanne i
Broadnet-teamet som skal videreføre selskapets positive utvikling, sier Martin Lippert,
administrerende direktør i Broadnet.
Hanne Klausen kommer fra stillingen som kommersiell direktør i NextGenTel og har tidligere
vært salgs- og markedsføringsdirektør i Clear Channel Norway og Stanley Security. Klausen har
i tillegg blant annet vært landssjef i Lenovo og er utdannet handelsøkonom innen
markedsføring og ledelse ved Handelshøyskolen BI.
- Å bli salgsdirektør i Broadnet var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Selskapet besitter en
infrastruktur som binder fiber-Norge sammen fra sør til nord og er en sentral del av hverdagen
til hundretusenvis av mennesker. Jeg ser frem til å bidra med min erfaring, og ønske om å
skape gode kundeopplelser, i et selskap som legger listen høyt, sier Hanne Klausen.
Klausen erstatter Peter Stig Andersen, som har ledet salget mot bedriftsmarkedet siden 2015.
- Peter har gjort en svært god jobb i Broadnet. Selskapet har aldri levert bedre på salg,
kundefrafall og kontraktsdekning. Peters plan var å pendle fra Danmark i høyst to år. Det er tre
år siden, og vi har sammen lett etter hans etterfølger den seneste tiden. Vi er derfor svært
fornøyd med at Hanne takket ja til å videreføre det positive salgsarbeidet i Broadnet. Peter vil
fortsette å jobbe i Brodnet gjennom våren, men jeg vil benytte anledningen til å takke ham for
hans arbeid og innsats for Broadnet, sier Martin Lippert.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Martin Lippert, administrerende direktør, +47 400 33 413
Om Broadnet
Broadnet AS er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter,
operatører og offentlig sektor. Selskapet eier et landsdekkende fibernett på 45 000 kilometer som
knytter sammen 90 norske byer fra nord til sør. Broadnet tilbyr også bredbånd til privatkunder via
HomeNet. Broadnet eies av EQT, Nord Europas ledende private equity-selskap.

