Sepide Hariri och John Nordin har precis anslutit till Colliers Leasing-team.
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Colliers växer inom Leasing
Colliers har rekryterat Sepide Hariri och John Nordin som Leasing Managers
till Affärsområdet Leasing and Industrial & Logistics.
Sepide har en Bachelor of Science från Oxford Brookes University och besitter
stor erfarenhet av såväl försäljning, ledarskap som kundutveckling. Hon
kommer senast från rollen som Area Sales Manager på Scandic Hotel, och har
innan det arbetat som Business Development Executive på PR Newswire samt
som Projektledare på Aegean Blue Holding. Sepide kommer att vara placerad
på Colliers kontor i Göteborg.

John har en kandidatexamen i Ekonomi från Gävle Högskola och besitter stor
erfarenhet av såväl affärsmannaskap, lokaluthyrning samt relationsbyggande.
Han kommer senast från rollen som Leasing Manager på Atrium Ljungberg,
men har dessförinnan varit Account Manager på Devotum och Ricoh. John
kommer att vara placared på Colliers kontor i Stockholm
Mikael Wallner, Head of Leasing and Industrial & Logistics: "Det är med stor
glädje som vi har rekryterat Sepide Hariri och John Nordin som Leasing
Managers. De kommer båda två att på ett konkret och direkt sätt kunna tillföra
såväl kompetens som affärer. Detta är ett viktigt steg för att ytterligare öka vår
marknadsnärvaro samt fortsätta vår tillväxt inom Leasing."
Sepide Hariri, Associate Leasing and Industrial & Logistics: "Det känns väldigt
roligt att börja på Colliers som med sin breda kompetens och entreprenörskap
inom fastighetsrådgivning och uthyrning leder branschen framåt i en spännande
tid. Jag delar Colliers värderingar och ser med spänning fram emot en
utvecklande resa tillsammans där jag vill bidra till den fortsatta framgången
genom att skapa och bevara långsiktiga och affärsmässiga relationer."
John Nordin, Associate Leasing and Industrial & Logistics: "Det känns
fantastiskt roligt att börja arbeta på Colliers, ett bolag med gott renommé och
med många duktiga och erfarna medarbetare. Det är ett intressant marknadsläge
att komma in i, där det finns goda förutsättningar att skapa värden för såväl
befintliga som nya kunder, vilket jag ser fram emot."
Colliers team inom Leasing består idag av 9 medarbetare som arbetar med
fastighetsrådgivning inom segmenten kontor, retail och industri & logistik.

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 15,000 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

Kontaktpersoner
Eva Silfwerflycht
Presskontakt
Digital & PR
Marketing
eva.silfwerflycht@colliers.com
073 807 06 78

