DALS-ED. Eds-vd vidare i tävling

Jon kan bli årets unga vd
Jon Gustafsson, 27 år och
vd för Svensk Skogsser
vice AB i Ed, är en av sex
finalister som kvarstår i
tävlingen årets unga vd.

n

i Stockholm den 10 novem
ber.
-

är företaget ett av Sveriges
största i branschen.
Bolaget

ägnar

Det känns jätteroligt

att kunna presentera sex
åt

unga vd:ar som driver spän

skogsvård såsom röjning

sig

nande bolag inom vitt skilda

nu

och plantering, men även åt

branscher. Vi startade med

6 kvar; antalet nomi

konsultuppdrag och plant

24 nominerade, men efter

Från början var de 24
är d

Joakim Gustafsson startade
för drygt tio år sedan. I dag

-

rade till den nyinstiftade

försäljning.

Lyckade satsningar

tet, samt en inspirerande ju

Motiva

- Jag slängdes genast in i

rygranskning, har vi nu fått

För tredje året i rad utser
ledarskapssajten

att Entreprenörs läsare fått
rösta på sin kandidat på nä�

utmärkelsen årets unga vd.

utbildnings

hetluften, då företaget hade

fram sex finalister som alla är

Jon Gustafsson, vd för

företaget Executive People

ett lite tuffare år 2011 när jag

värdiga vinnare, säger Anna

Svensk Skogsservice AB, kan

Årets vd - en utmärkelse

blev vd. En lång rad åtgärder

Dalqvist, redaktionschef på

bli årets unga vd.

som uppmärksammar duk

och effektiviseringar senare

tidningen Entreprenör.

tiga vd:ar som driver sina

ser vi nu ut att ha lyckats

tion.se

och

organisationer och svenskt

med våra utmaningar för att

näringsliv framåt.

nå en stabil lönsamhet och

Däremot är det första

bli mindre känsliga. Som

gången som priset speci

företagsledare gäller det att

fikt till unga vd:ar delas ut,
och priset har också en egen

aldrig ge upp, att inte vara
.
rädd för att ta risker samt

jury.

att jobba stenhårt, säger Jon

I tre år har Jon Gustafsson

Gustafsson.

varit vd för Svensk Skogs

Utmärkelsen delas ut på

service i Ed, som hans bror

den stora vd-galan på Bems

Anna Nyberg

De sex finalisterna

•

Jon Gustafsson, 27 år,
Svensk Skogsservice, Ed

•

Aron Eliasson, 30 år Da
niel Wellington, Uppsala

•

Arash Gilan, 29 år, Medi
aView Sverige, Uppsala

För att kunna b li Årets unga vd krävs:

•

Kim Jakobsson, 27 år, ung
domar.se, Stockholm

•

Personen inte är äldre än

30 år iår.
•

kring verksamheten.
•

•

Arbetar resultatorienterat

sitt ledarskap, ser helheten

för att skapa lönsam-

och har förvaltat och

het och mervärde i och

utvecklat affärsiden.

Christoffer Sjögren, 27
år, Städarna Sverige,

Visar medvetenhet kring

Norrköping
•

.

Ruth Westberg, 27 år,
Concept, Göteborg

