Colliers har rekryterat Christina Kämpe som Director Capital Markets och Regionchef Göteborg.
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Colliers växlar upp inom Capital Markets
Colliers växlar upp inom Capital Markets och stärker sin position i Göteborg.
Colliers (NASDAQ och TSX: CIGI) gick idag ut med rekryteringen av Christina
Kämpe, som ansluter till Colliers som Director Capital Markets samt
Regionchef Göteborg. Christina kommer att ingå i Colliers Sveriges
ledningsgrupp.
Christina är en i raden av välkända profiler inom fastighetsbranschen som
rekryterats till topp-positioner inom Colliers Sverige under våren. Förutom

Christina och vd:n Daniel Gorosch har även Martin Lindgren, tidigare Director
of Operations på Unibail-Rodamco-Westfield, Karin Witalis tidigare
analyschef hos DTZ och CBRE samt Lovisa Andersson från JLL rekryterats till
bolaget.
Christina har ca 15 års erfarenhet från fastighets- och transaktionsmarknaden
och kommer senast från en tjänst som Ansvarig Samhällsfastigheter på NCC
Property Development Sverige. Dessförinnan har Christina arbetat nio år på
JLL, där hon var National Director på Capital Markets.
Med Christinas erfarenhet och gedigna kunskap samt förståelse för kundernas
behov positionerar sig Colliers nu ytterligare för att leverera kvalificerad
rådgivning till våra kunder som ökar deras möjlighet till framgång och för att
fatta rätt strategiska beslut, inte bara i Göteborg utan även i Sverige och i
Norden. Christina är dessutom en välkänd talare vid större
fastighetsevenemang, där hon delar med sig av sin marknadskunskap och sitt
breda affärsperspektiv
Daniel Gorosch, vd Colliers: "Vi söker efter rätt personer att stärka vårt Capital
Markets-team och Christinas bakgrund och kompetens passar perfekt för att
ytterligare växla upp vårt kunderbjudande inom transaktionsområdet samt för att
leda och utveckla vår verksamhet i Göteborg. Christina är driven och kunnig och
har en gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen. Rekryteringen av henne gör
att vi kommer ett steg närmare vår målsättning att bli en ledande
fastighetsrådgivare i Sverige."
Christina Kämpe, Regionchef Göteborg: "Det ska bli väldigt roligt att vara med
på Colliers resa. Jag ser stor potential i den satsning som nu görs inom Colliers
och jag ser fram emot att få vara med och utveckla den svenska verksamheten
vidare. Efter sex mycket lärorika och roliga år på NCC hoppas jag kunna bidra
med nya perspektiv."
Joachim Svedberg, tidigare Regionchef Göteborg, kommer i sin roll som
Director Capital Markets samt partner i bolaget att fokusera på
kundengagemang samt tillsammans med Christina, aktivt arbeta för att
vidareutveckla Colliers affär med sikte på de högt ställda målen bolaget har
för de kommande åren.
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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