
 

 

 

Stockholm fredag den 10 december 2021 klockan 14:15 

Brilliant Future AB (Publ): Marie Rosenquist Berthold blir Chief 
Human Resources Officer 

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future AB stärker företaget och 
ledningsgruppen genom att rekrytera Marie Rosenquist Berthold till rollen som Chief 
Human Resource Officer med startdatum den 7:e mars 2022. 

Marie har erfarenhet av att bygga och utveckla ett företags HR-funktion för att passa framtida 
utveckling och tillväxt. Hon kommer närmast från Tempest Security AB där hon haft rollen 
som Head of HR och vice vd. Tidigare har hon arbetat i liknande HR-chefsroller på Espresso 
House, The Body Shop och Synsam.  
 
- Att välkomna Marie till oss på Brilliant Future känns fantastiskt bra. Den här rekryteringen är 
strategisk viktig för vår tillväxtresa och vision om att hjälpa företag och organisationer världen 
över att frigöra potentialen i människor. En satsning på vår organisation och medarbetarna, 
som ger oss ännu bättre möjligheter att realisera vår affärsplan och skapa värde för våra 
kunder, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future. 
 
På Brilliant Future kommer Marie att ansvara för att utveckla och stärka företaget ytterligare 
som arbetsgivare och säkerställa att medarbetarnas och företagets utveckling går hand i 
hand. Marie kommer även att ingå i Brilliant Futures ledningsgrupp.  
 
- Brilliant Future är ett spännande företag med samlad kompetens i en bransch som blir 
viktigare. Jag lockades av den fas som företaget befinner sig i just nu och ser att jag kan 
bidra med såväl people-perspektivet som erfarenheter av att bygga ett lönsamt och 
långsiktigt hållbart företag. Att erbjudandet hjälper företag att bli lönsamma genom att agera 
på data om medarbetar- som kundupplevelser är fantastiskt. Inom detta skrå måste ju 
Brilliant Future själva vara ”bäst i klassen” och jag hoppas och tror att jag kan vara delaktig i 
detta, säger Marie Rosenquist Berthold. 
 
Marie tillträder sin roll mars 2022 och ersätter Verica Bodiroza som har rollen i ett 
interimsuppdrag och som lämnar det uppdraget i samband med att Marie tillträder. 

 
 
För ytterligare information kontakta 

Andreas Ferm, vd 
Tel: +46 70 587 97 50 
E-post: andreas.ferm@brilliantfuture.se 

 

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: 
ca@mangold.se, www.mangold.se 

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- 
och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 
länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig 
potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. 
Läs mer på www.brilliantfuture.se 
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