Erfaren Telekom- og IT-profil ny
salgsdirektør i NetDesign
NetDesign henter Jørgen Alsing, tidligere adm. direktør for Ericsson Danmark, ind som
ny salgsdirektør. En stærk profil med mange års erfaring fra IT- og Telecom-branchen,
og en markant forstærkning af NetDesign, som får en nøglerolle i implementeringen af
virksomhedens Managed Services strategi.
Jørgen Alsing er udnævnt til ny salgsdirektør i NetDesign,
som er en del af TDC Erhverv. Jørgen Alsing kommer
med stor erfaring indenfor Telekom- og IT-sektoren, hvor
han særligt har beskæftiget sig med salg og forretningsudvikling. Han har bl.a. været ansvarlig for Ericssons
Managed Services forretning mod Enterprise segmentet
i Nordeuropa og adm. direktør for Ericsson i Danmark.
Han kommer senest fra en stilling som Vice President i
selskabet Doro AB i Sverige.

Bred erfaring med salg af Managed Services
Det er en yderst kompetent og stærk kapacitet, som nu
sætter sig i salgsdirektørstolen hos NetDesign.
“Jeg har arbejdet med Telekom og IT i mere end 25 år,
med fokus på at skabe komplekse løsninger, som skaber
værdi for kunderne. Derudover har jeg arbejdet som leder for store komplekse salgsrettede organisationer. Jeg
har tidligere været Chef for Managed Services hos Ericsson i Northern Europe & Central Asia, og har derigennem
opnået stor erfaring med alle dele at Managed Services,
lige fra markedsføring, salg, forhandling, implementering
og drift. Den erfaring kommer jeg i høj grad til at gøre
brug af som salgsdirektør i NetDesign”, udtaler Jørgen
Alsing, salgsdirektør, NetDesign.
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En klar strategi overbeviste den nye salgsdirektør
NetDesigns strategi formulerer behovet for at tage endnu større ansvar i forholdet til kunderne via avancerede
værdiskabende Managed Services løsninger. Det giver
kunderne ro til at fokusere på deres kerneforretning og
bruge kræfterne der. Overskriften i strategien er, at NetDesign vil skabe ”Peace of Mind” for kunderne.
“Jeg blev hurtigt overbevist om, at NetDesign var det rigtige valg for mig, da jeg hørte NetDesigns CEO Marianne
Horstmann beskrive strategien. Det er ganske enkelt en
mission, jeg glæder mig til at bidrage til, for jeg brænder
for at arbejde tæt på vores kunder, og være med til at
designe og implementere løsninger, der kan hjælpe dem
med at udvikle deres forretning og opnå deres mål. Og
det er i høj grad NetDesigns mission”, forklarer Jørgen
Alsing.
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Høje forventninger til den nye salgsdirektør
NetDesigns CEO Marianne Horstmann og Jørgen Alsing
lærte allerede hinanden at kende i Ericsson tilbage i
1990’erne, og hun lægger ikke skjul på, at hun glæder
sig meget til igen at skulle arbejde sammen med Jørgen
Alsing.
“Via vores fælles fortid hos Ericsson i Danmark, har jeg
lært Jørgen at kende som en yderst professionel og god
kollega, som altid har kunden i fokus, og som jeg satte
stor pris på at arbejde sammen med. Den erfaring og
viden, han er i besiddelse af, ser jeg som en markant
styrkelse af NetDesign i forhold til implementeringen af
vores vækststrategi,” udtaler Marianne Horstmann, CEO,
NetDesign.
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Glæder sig til at komme i gang
Efter et par spændende år som Vice President hos Doro
AB i Sverige, er Jørgen Alsing glad for at være tilbage i
Danmark igen, og han ser frem til nye spændende udfordringer i en af Danmarks største koncerner.
“Jeg glæder mig meget til at blive en del af NetDesign og
TDC Erhverv, som er inde i en forrygende udvikling netop
nu. Jeg tiltræder på et tidspunkt, hvor jeg kan medvirke til
at sætte afgørende aftryk på strategien, hvilket er utroligt
spændende, og noget jeg virkelig brænder for. Jeg ser
frem til at mødes med alle mine nye dygtige og kompetente kolleger og lære forretningen at kende indefra.
Mit vigtigste fokusområde i den kommende tid bliver at
forstå vores kunders behov, og, sammen med resten af
NetDesigns ledelsesteam, at implementere strategien
for vores Managed Service-forretning”, lyder det afslutningsvis fra Jørgen Alsing.
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Forud for Jørgen Alsings lange erhvervskarriere i IT- og Telekom-branchen, er gået en alsidig uddannelse på en række førende universiteter i både Europa, USA og Asien.
Jørgen Alsing er oprindelig uddannet akademiingeniør, fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Herudover har han en HD fra CBS
og så har han gennemført en række lederud-

dannelser på bl.a. Harvard Business School,
Boston, USA. London Business School, UK,
Columbia Business School, New York, USA og
Ericsson Management Institute i henholdsvis
England Tokyo, Stockholm og Danmark.
Jørgen Alsing er 51 år gammel og bor med sin
familie i Allerød. Han tiltræder stillingen som
salgsdirektør i NetDesign den. 1. august 2019.
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