Colliers har rekryterat Gustav Björkman som Associate Director Leasing i Stockholm.
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Colliers rekryterar Sveriges bästa
uthyrare
Colliers rekryterar Sveriges ledande uthyrare och stärker därmed sin närvaro på
uthyrningsmarknaden i Stockholm.
Colliers (NASDAQ och TSX: CIGI) gick idag ut med rekryteringen av Gustav
Björkman, som ansluter till Colliers som Associate Director Leasing i
Stockholm.
Gustav Björkman, som utnämndes till ”Årets uthyrare 2019” på

Fastighetsgalan förra året, leder även i år ligan som Sveriges bästa
kontorsuthyrare. Gustav kommer senast från en tjänst som Portfolio Leasing
Manager med ansvar för uthyrningen av kontorslokaler på Unibail-RodamcoWestfield.
Daniel Gorosch, vd Colliers: "Vi upplever en ökad efterfrågan på våra tjänster
och för att möta marknadens behov har vi därför rekryterat ännu en medarbetare
till leasinggruppen. Gustav är en driven projektledare inom leasing och har stor
kompetens och erfarenhet av kontorsuthyrning med fokus på den viktiga
Stockholmsmarknaden. Detta är en ypperlig förstärkning till vårt befintliga
leasingteam och jag är glad att vi lyckats knyta till oss ytterligare en toppkraft till
Colliers när vi nu tar sats för att etablera oss som en ledande fastighetsrådgivare
på den svenska marknaden."
Gustav Björkman, Associate Director Leasing: ”Det ska bli fantastiskt roligt och
utvecklande att få ansluta till Colliers i rollen som Associate Director Leasing.
Colliers befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas och jag ser fram emot att
få bidra med mina kunskaper och erfarenheter till Colliers Leasing-team för att
tillsammans ta bolaget till fortsatt nya höjder och framgångar på den svenska
marknaden."
Colliers expansionsplaner i Sverige gör det möjligt för ännu fler talanger och
experter att ansluta sig till teamen inom Capital Markets, Leasing, Corporate
Solutions samt Valuation.

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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