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Biesterfeld Nordic AB utökar sin personalstyrka  

 

Biesterfeld Nordic AB utökar sin personalstyrka och har nu en omfattande säljorganisation i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. Biesterfeld Nordic AB marknadsför standard- och konstruktionsplaster, plast och gummi 
modifierare, gummiråvaror samt additiver till färg och lackindustrin. 
 
Ny medarbetare. Sedan den 1 mars är Johnny Bjarnholt-Olsen försäljningschef hos Biesterfeld. Johnny har 25 
års erfarenhet inom plastbranschen. Han är utbildad plasttekniker. Han ansvarar för den danska marknaden.  
 
Peter Eriksson är från och med nu Biesterfelds försäljningschef i Norge och Sverige. Eriksson har mångårig 
erfarenhet av internationell försäljning. Han arbetade senast inom den nordiska polymerindustrin.  
 
"Vi är mycket nöjda med hur vår affärsverksamhet utvecklas på den nordiska marknaden", säger Eric Lundén 
som är VD på Biesterfeld Nordic AB. "Nu har vi fler medarbetare och en mer omfattande produktportfölj. Med 
vår utökade personalstyrka kan vi bygga ut vår verksamhet i norden." Under det andra halvåret kommer 
ytterligare en medarbetare att anställas för att ansvara för försäljningen i Finland. 
 
Personalen på Biesterfeld Nordic AB presenterar sin verksamhet vid Plastteknik Nordic på Malmömässan 13-

14 april 2016. 

 

Om Biesterfeld Nordic AB  

Biesterfeld Nordic AB är det nordiska dotterbolaget till Biesterfeld Plastic GmbH som är en ledande distributör inom den 

europeiska plast- och gummiindustrin med mångåriga partnerskap i mer än 42 länder. Ledande plastproducenter som 

DuPont, ExxonMobil Chemical, INEOS Olefins & Polymers Europe, BASF Polyurethanes, Solvay, Chevron Phillips, 

Styrolution, Chi Mei och LG Chem har förtroende för de effektiva tjänster som Biesterfeld Plastic erbjuder och har funnits 

vid deras sida under många år av tillväxt. Biesterfeld Plastic tillhör Biesterfeldkoncernen som varit verksam som ett 

handels- och tjänsteföretag under mer än 110 år. Koncernen är ett ledande företag inom kemi- och plastdistribution med 

mer än 50 kontor över hela världen och som finns representerat i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Denna 

koncern som varit familjeägd under lång tid, strävar efter kontinuerlig tillväxt för sina tre affärsområden Biesterfeld Plastic, 

Biesterfeld Specialkemi och Biesterfeld International. 
 
Kontakta gärna Annika Bach om du 

har frågor 

Tel.: +49 (0) 40 / 32008-743 

Fax: +49 (0) 40 / 32008-454 
a.bach@biesterfeld.com 

                                      

          Biesterfeld Plastic GmbH 
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          www.biesterfeld-plastic.com 
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