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ÅWL Arkitekter introducerar två nya kontorschefer för sitt
Stockholmskontor. De båda tillsatta kommer dela på kontorschefsskapet och får olika ansvarsområden. Hanna Ruta och Sofia
Grafström internrekryteras till de nya positionerna och har redan
påbörjat sina nya uppdrag.
Hanna Ruta är sedan tidigare arkitekt på ÅWL Arkitekter och
tillträder som kontorschef strategi och resurs på företaget. Hanna
Ruta kommer bland annat hantera kontorets resurs- och projektplanering. Sofia Grafström är byggnadsingenjör och blir kontorschef strategi och koordination. Sofia Grafström kommer bland
annat ansvara för strategi och utveckling inom BIM på företaget.
Båda de nya kontorscheferna har internrekryterats och kommer
vara en del av ÅWL Arkitekters ledningsgrupp.
- Två kompetenta medarbetare som vill ha en större roll med större
ansvar i företaget får nu den möjligheten. Vi vill att utvecklingen
av företaget ska gå hand i hand med organisationen och därför
arbetar kontorscheferna även operativt i våra projekt. På så vis får
vi en fruktbärande koppling mellan vision/utveckling och
verksamhet, inte minst tack vare en kontinuerlig återkoppling,
säger Jacob Haas, vd för ÅWL Arkitekter.
För ÅWL är de nya tjänsterna en möjlighet att stärka
organisationen, i fråga om kompetens, affärsmässighet och
kvalitet.
- ÅWL kommer i och med tillsättandet att ha ett bättre
erbjudande till kunderna, då vi kan använda vår kompetens med
större precision och med stöd av den senaste utvecklingen inom
branschen - inte minst inom BIM, säger Jacob Haas.
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Om ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat med
hus- och landskapsarkitektur. Företaget har omfattande uppdrag
inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler, landskap samt stadsplanering.
ÅWL Arkitekter startades 1983. Idag består företaget av 70
arkitekter och ingenjörer.
Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har
uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är
Fredriksdal vid Skanstullsbron och kontorshuset Svea Artilleri, som
är certifierat enligt LEED.

För mer information, kontakta:
Malin Pappila, ÅWL Arkitekter AB
Marknadsansvarig
+46 8 555 786 96
malin.pappila@awlark.se
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