
Rune Porsholt ny avdelingsleder elektro i Caverion avd. Oslo
Large Projects
Caverion Norge Pressemelding 22. mai 2019

Rune Porsholt ny avdelingsleder elektro i Caverion avd. Oslo Large Projects

Rune Porsholt er ansatt som avdelingsleder elektro i Caverions avdeling Oslo Large Projects. Han gleder seg til å bli en del av et stort
internasjonalt konsern i en bransje i endring. Porsholt kommer fra Malthe Winje Automasjon hvor han har vært avdelingsleder
byggautomasjon siden 2016.

- Jeg har store forventninger til å bli en del av Caverion-familien. Det er mye spennende kompetanse og mange muligheter i selskapet. Jeg har samarbeidet
med Caverion på flere prosjekter, og har stor respekt for det arbeidet selskapet leverer, sier Porsholt.

Caverion er en teknisk totalentreprenør, med ca. 2 600 medarbeidere i Norge fordelt på nesten 50 lokasjoner rundt om i landet. I Oslo Large Projects har
Caverion 180 medarbeidere, fordelt på de tekniske fagene rør, elektro og ventilasjon.

- Topp kompetanse på alle fag

Rune Porsholt er utdannet elektroingeniør og har bakgrunn som avdelingsleder i Malthe Winje, daglig leder i SAAS Prosjekt, og Country Manager i Swarco
Norge. Han har lang ledererfaring og erfaring innenfor samferdsel og byggautomasjon. I Oslo Large Projects vil han få ansvar for ca. 80 medarbeidere. Han
begynner i sin nye stilling 1. juni, og ser fram til å komme i gang i Caverion.

- Vi ser fram til å få med Rune på en videreutvikling av vår satsing på prosjekter. Rune innehar en kompetanse som vil bidra til at vi sammen kan tilby
markedet topp kompetanse og utførelse på alle våre fag, sier avdelingssjef Gunnar Harald Qvam i Oslo Large Projects.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Avdelingssjef i Caverion Large Project Oslo, Gunnar Harald Qvam, mobil: +47 94 85 00 20, e-post:

gunnar.qvam@caverion.com

Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling i Caverion Norge, tlf. +47 908 30 310, roar.andersen@caverion.com

Ønsker dere å besøke oss, holder vi til på følgende adresse:

Caverion Norge AS, avdeling Oslo Large Projects
Ole Deviks vei 10
0666 Oslo

Caverion leverer smarte tekniske løsninger og service for bygg, industri og infrastruktur. Vårt unike tjenestetilbud dekker hele livssyklusen: design, konstruksjon og vedlikehold. Vår
visjon er å være førstevalget innen digitalisering av bygg, industri og infrastruktur. Selskapet har en omsetning i overkant av 3,6 milliarder kroner og 2 500 medarbeidere i Norge.
Caverion-konsernet hadde i 2018 en omsetning på ca. 21 milliarder kroner og nærmere 15.000 medarbeidere i 10 land i Europa. www.caverion.no 

Følg oss på LinkedIn, Facebook og Instagram 


