
 

 
"… vi ska ta det ett steg längre ... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Andreas Nemlander och har framför allt jobbat med 

kundservice genom åren. Men jag har ett mångfacetterat jobb, idag är 

jag försäljningschef på exportavdelningen, med fokus på våra svenska 

varumärken. Jag behöver känna produkterna och företaget rätt bra, 

och det gör jag väl nu efter sisådär närapå 10 år… En av mina största 

utmaningar just nu är EUs nya regelverk för kemiska produkter.  

På g just nu: 

Jag förbereder nästa veckas besök av kinesiska kollegor, som har 

med sig möjliga nya kunder. Vi sätter ihop ett fullspäckat program för 

två dagar med olika aktiviteter. Och om jag ska gå in på det riktigt 

roliga jag gör just nu, så ska jag komma ikapp med min rapportering 

till Statistiska centralbyrån...  

Bäst 2015 och fokus 2016 
Det som ger mig ett leende på läpparna är att kunderna är väldigt 

glada över våra produkter. Det har varit ett bra år och nästa blir med 

stor sannolikhet ännu bättre. Kunderna tycker att vi är fantastiskt bra, 

tar initiativ och vill vara med på aktiviteter och kampanjer. Det verkar som att de börjar förlita sig på att 

de kan bygga sina affärer på detta. Det känns som ett kvitto på allt jobb jag lagt ned.  

Min perfekta söndag: 

Jag är en hyfsat kontinental person, reser mycket, har många olika kulturer i bakhuvudet. Men en 

perfekt söndag är nog få vakna upp i mitt älskade Stockholm, åka in till Söder och promenera runt en 

solig höstdag. Känna in att det här är min stad, här finns allt jag någonsin kan behöva. Sedan avsluta 

på ett trevligt sätt, droppa in på en ölfika på ett av mina ställen, ta en bit mat och njuta av allas vårt 

härliga Stockholm.  
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