
     

 

 

 

 

 

 

 

 

JLT Mobile Computers stärker organisationen för främjad tillväxt 

Som en del av JLT:s långsiktiga tillväxtstrategi förstärks den europeiska organisationen 
och verksamheten anpassas för den internationella marknaden 

Växjö, Sverige, 5:e juni, 2017   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, förstärker organisationen med två nya regionansvariga, 

Danny Dierckx med ansvar för Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Benelux och 

Anette Malmström som Sales Manager för Norden. Christian Funk som tidigare varit ansvarig för 

Norden, Tyskland och Storbritannien behåller ansvaret för strategiska kunder och tar sig an 

ansvaret för strategisk affärsutveckling på global basis. Dessutom förstärker JLT 

utvecklingsavdelningen för att öka takten i produktutvecklingen. 

Danny Dierckx tillträder som ny Channel & 

Solution Director för Tyskland, Österrike, 

Schweiz, Storbritannien och Beneluxländerna och 

har tidigare under många år utvecklat 

helhetslösningar av JLT:s produkter i 

Beneluxländerna. Danny blir en stor tillgång för 

JLT med ett brett kontaktnät och lång erfarenhet 

från branschen för stryktålig IT-utrustning, bland 

annat genom det egna företaget Mobile Vision, 

samt spetskompetens inom jordbrukssegmentet.  

I maj tillträder Anette Malmström som ny säljansvarig för den nordiska marknaden. Anette 

kommer närmast från rollen som Key Account Manager på det internationella bolaget NOTE 

som är en ledande nordeuropeisk tillverknings- och logistikpartner för tillverkning av 

elektronikbaserade produkter. Under karriären på NOTE har Anette även arbetat som bland 

annat produktionsledare, teknisk projektledare samt ansvarig för NOTE:s säljkontor i Strasbourg, 

Frankrike. Christian Funk, tidigare försäljningsansvarig för norra Europa, kommer framöver att 

arbeta med strategisk affärsutveckling av JLT Mobile Computers globala verksamhet.  

Bilder tillgängliga: info@prismapr.com 

Anette Malmström Danny Dierckx 
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Med en utökad försäljningsorganisation på den europeiska marknaden kan samarbetet med 

befintliga partners byggas starkare och nya affärsmöjligheter identifieras, samtidigt som JLT får 

en stark position för fortsatt internationell expansion. Att kontinuerligt utveckla det internationella 

återförsäljarnätverket är en viktig del i JLT:s långsiktiga tillväxtstrategi och senast i april 

annonserades fem nya partners till JLT Global Sales Partner Program (pressmeddelande 2017-

04-10).  

Per Holmberg, VD, JLT Mobile Computers, ser ljust på framtiden. ”Genom att investera i 

organisationen och förstärka både försäljning- och utvecklingsavdelningen skapar vi 

förutsättningarna för en god tillväxt framöver. Våra främsta utmaningar under 2017 är att 

vidareutveckla vårt erbjudande och ytterligare expandera vår marknadsnärvaro globalt i vilket 

våra nya medlemmar kommer att ha en bidragande roll och jag är därför mycket glad över att 

välkomna dessa välrenommerade nya kollegor till JLT.” 

För mer information om JLT Mobile Computers samt dess produkter, besök www.jltmobile.com.  
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Om JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste 
miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och 
kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska 
fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom 
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT 
agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare 
som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan starten 1994 har JLT levererat 
över 90 000 datorer. Under 2016 omsatte JLT 127 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service 
och administration ligger i Växjö̈. Bolaget är sedan 2002 noterat på̊ NASDAQ OMX, First North 
under symbolen JLT med Remium som Certified Advisor. För mer information, se 
JLTmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter. 
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