Colliers rekryterar tre erfarna rådgivare till det nya affärsområdet Project Management.
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Colliers fortsätter expandera och startar
nytt affärsområde
Nu tar Colliers ytterligare ett steg mot en etablering som Sveriges ledande
fastighetsrådgivare.
Globala fastighetsrådgivningsbolaget Colliers (NASDAQ och TSX:
CIGI) expanderar nu ytterligare och anställer tre erfarna rådgivare i det nya
affärsområdet ”Project Management”. Bolaget flyttar därmed fram sina
positioner även inom arbetsplatsstrategi och projektledning. Tidigare i
år utökade Colliers sitt erbjudande med det nya affärsområdet Research, som
leds av Karin Witalis.

Colliers nya trio inom Project Management; Ulrica O Magnusson, Nicholas
Jessen och Lina Riddarström Åkerlund, kommer senast från bolaget Placeness
och är specialiserade inom arbetsplatsutformning, digitalisering och
projektledning.
Ulrica O Magnusson kommer att ansvara för det nya affärsområdet och
anställs som Head of Project Management. Ulrica har tidigare varit ägare och
grundare av Placeness och därförinnan VD för arkitekturbyrån Codesign. Med
sitt starka driv och långa erfarenhet blir hon ett värdefullt tillskott till
den befintliga organisationen.
Nicholas Jessen ansluter till Colliers som Director Project Management. Han
har tidigare arbetat som delägare och grundare i bolaget Linky Tech och
dessförinnan varit Director på JLL.
Lina Riddarström Åkerlund ansluter till bolaget som Associate Director
Project Management och har även hon tidigare varit ägare och grundare av
bolaget Placeness.
Martin Lindgren, Head of Agency Colliers: ”Nu när många bolag påbörjar någon
typ av återgång till kontoren är efterfrågan på nya, moderna lösningar för
arbetsplatsen en högt prioriterad fråga. Möjligheterna och utmaningarna med att
anpassa kontoret till att fungera i denna nya och ännu mer flexibla miljö
är många. Colliers får nu ett värdefullt tillskott till vår befintliga kompetens och
kan därmed bistå både fastighetsägare och hyresgäster med strategiskt arbete
inom arbetsplatsutformning, hybridkontor och digitalisering.”
Ulrica O Magnusson, Head of Project Management: ”Vi på Placeness är mycket
glada över att ansluta till Colliers. Att nu kunna erbjuda kunderna bredare och
djupare kunskap inom lokalutveckling och arbetsplats-strategi både lokalt,
nationellt och internationellt känns oerhört spännande. Vi ser mycket fram emot
att vara med på och bidra till Colliers expansiva fas samt bygga upp erbjudanden
som på ett vasst sätt möter marknadens behov.”
Daniel Gorosch, vd Colliers: ”Med lanseringen av Project Management får vi ett
komplett tjänste-erbjudande inom hyresgästrådgivning samt en ledande position
vad gäller strategisk rådgivning för att forma framtidens arbetsplatser för såväl
hyresgäster som fastighetsägare. Vidare är det glädjande att konstatera att
Colliers Sverige växer i snabb takt och där vi på kort tid lyckats knyta till oss en
rad ledande profiler inom branschen till viktiga nyckelpositioner i detta lagbygge

som skall förverkliga vår vision att bli en ledande rådgivare på den svenska
fastighetsmarknaden.”
Colliers expansionsplaner i Sverige gör det möjligt för ännu fler talanger och
experter att ansluta sig till teamen inom Capital Markets, Leasing, Agency,
Valuation samt Research.

Om Colliers International Sverige
Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av
entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ca 40 experter som arbetar
med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och
hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi
effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing,
Corporate Solutions samt Valuation.Med kontor i Stockholm och Göteborg
samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får
professionell rådgivning inom alla delar av fastighetsmarknaden. Colliers i
Sverige ägs utav Colliers International Group Inc.
För de senaste nyheterna från Colliers Sverige, besök colliers.se eller följ oss
på LinkedIn och Instagram.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Colliers International Group
Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading diversified professional services and
investment management company. With operations in 67 countries, our more
than 18,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert
advice to real estate occupiers, owners and investors. For more than 25 years,
our experienced leadership with significant insider ownership has delivered
compound annual investment returns of almost 20% for shareholders. With
annualized revenues of $3.0 billion ($3.3 billion including affiliates) and $40
billion of assets under management, we maximize the potential of property
and accelerate the success of our clients and our people. Learn more at
corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn
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