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Pressrelease

Great Security flyttar närmare kunderna i sydväst
När säkerhetsföretaget Great Security öppnar sin nya butik i Malmö tar man även med sig huvudkontoret dit – med ledningsgrupp, försäljning och ekonomifunktioner. En ny arbetsledare har rekryterats och
nu är man i slutfasen med att anställa ett tiotal nya säkerhetstekniker och medarbetare inom ekonomi
och försäljning. Flytten har pågått i ett par veckor och den 5 september slår man upp dörrarna till det
nya huvudkontoret i Bulltofta.
– Vi vill inte vara ett i mängden av säkerhetsföretag med huvudkontor i Stockholm, utan vi vill göra saker
lite annorlunda. Skåne och sydvästra Sverige är en intressant och växande marknad för oss, där vi
dessutom behövde göra en satsning. Vi har redan god närvaro i Stockholm och Göteborg, men genom att
placera huvudkontoret i södra Sverige får vi en större synlighet, säger Patrik Forsberg, vd.
När allt är klart kommer ungefär tjugofem personer att utgå från det nya huvudkontoret, som även
kommer att fungera som regionkontor för verksamheten i syd. Det innebär en starkare lokal närvaro och en
större förmåga att möta kundernas behov både lokalt och regionalt.
– Det känns roligt att få göra den här nysatsningen, med en ny fräsch butik, och att utveckla vår
verksamhet. Malmö är en spännande och expansiv marknad och genom den nya butiken och vår kompletta
låsverkstad kommer vi att kunna hjälpa ännu fler kunder, framförallt inom intelligenta säkerhetslösningar
och andra mer omfattande projekt, säger Ulf Petersson, regionchef syd.
Tidigare har alla installationer i Malmö utförts av tekniker från Lund, men de nya medarbetarna kommer att
utgå från butiken i Bulltofta. Det avlastar butiken i Lund och ger dem en möjlighet att expandera i
framtiden. Precis som tidigare kommer både företag och privatpersoner att kunna få hjälp med nycklar,
cylindrar och tips om hur man bäst skyddar sina lokaler.
– I grund och botten ser vi att Skåne och sydvästra Sverige är en stor tillväxtmarknad för oss, en intressant
del av Sverige, men på längre
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Great Security är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet med över 300 anställda och
en omsättning en bit över 500 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, dessutom hanterar vi en del kunder i de
övriga nordiska länderna. Vi finns etablerade med kontor och butiker på ett 20-tal orter. www.greatsecurity.se

