Stockholm 2022-07-12

Gunilla Asker, Chief Strategy Officer och medlem av
koncernledningen, lämnar Wise Group till årsskiftet efter
fullgjort uppdrag.
Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid
årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var,
att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen.
Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt
med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med
fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som
kommer att vara klart vid årsskiftet.
- Gunilla har varit en nyckelperson i arbetet med att renodla vår företagsgrupp till konsultverksamhet
inom kompetensförsörjning och HR. I denna process har hennes erfarenhet från förändringsprocesser
och djupa kunskap inom affärsstrategi varit till stor nytta. De insikter detta har gett är nu viktiga
redskap framåt för att kunna driva den fortsatta förflyttningen av Wise Group till en position som
Nordens främsta och mest attraktiva utvecklingspartner för organisationer som vill nå sin fulla
potential genom människor, säger Ingrid Höög, koncernchef
- Jag ser fram emot att fortsätta leda arbetet med Wise strategi och dess implementering under hösten,
parallellt med ett par strategiuppdrag i mitt eget bolag. Kulturen på Wise Group och dess dotterbolag
präglas av professionell kreativitet. Det är en förmån att få arbeta med alla kompetenta och trevliga
människor där. Det kommer bli med saknad men med en fin och energigivande erfarenhet rikare som
jag lämnar Wise i december, säger Gunilla Asker, CSO
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Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting &
ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i
centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms
Small Cap-lista.
www.wisegroup.se

