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Celab Communications AB värvar ny regionchef 
till Stockholm. 
Fredrik Lundmark har nyligen tillträtt som regionchef i Stockholm. 
Utöver att hantera den dagliga driften av verksamheten blir en av hans 
uppgifter att vidareutveckla vår relation med kollektivtrafikbranschen. 
Fredrik kommer senast från Kollektivtrafikbranschen där han 2010 fick uppdraget att implementera IT i 
fordon hos Nobina. Uppdraget gav tydlig mersmak för branschen och dess centrala roll i samhället och han 
har sedan dess arbetat hos flera stora aktörer med mängder av projekt. Dessförinnan var Fredrik verksam 
inom telekom i två decennier. Erfarenheterna från branschen omfattar allt från teknik, projektledning, 
produktutveckling och affärsutveckling inom såväl fast som mobil telefoni. Arbetsgivarna har inkluderat 
flertalet operatörer och tjänsteleverantörer som Telia, Tele2 och även Ericsson där han började sin karriär. 

Fredrik anser själv att den ”verksamhetskritiska kommunikation” som Celab arbetar med kan ses som en 
naturlig förlängning av de tidigare branscher han arbetat i. ”Det skall bli kul att bli en del av ett så 

kompetent gäng, jag ser verkligen fram emot att kunna utnyttja mina tidigare erfarenheter för att bidra till 

fortsatt framgång och utveckling av såväl befintliga som nya områden”, berättar Fredrik Lundmark. 

Fler rekryteringar 
Jan Andersson har rekryterats med ett tydligt syfte att utveckla försäljningen av vår växande portfölj av 
egenutvecklade ledningsstöd, initialt inom de Nordiska länderna. Han kommer också att fungera som stöd 
till övriga säljorganisationen vid mer omfattande och komplexa projekt. Jan har över 20 års erfarenhet av 
projektförsäljning inom B2B från framförallt Spinner, en ledande aktör inom utveckling och försäljning av 
teknologi baserad på radio. 

Joackim Dyhre har anställts som säljare och ersätter Bengt-Olof Skoog som pensionerades tidigare i år. 
Joackim kommer primärt att arbeta med att utveckla försäljningen i Småland och Östergötland. Joackim har 
över 25 års erfarenhet av produktförsäljning, senast från Tele Radio som är verksamma inom industriell 
radiostyrning av bland annat portar, dörrautomatik och fordonsvinschar. 
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