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Johan Wiklund börjar hos Evidensia
Evidensia Djursjukvård har rekryterat Johan Wiklund till tjänsten som
landschef för Sverige.
Evidensia Djursjukvårdhar sedan starten 2012 expanderat kraftigt. I Sverige
bedrivs idag verksamheten med ca 1 200 medarbetare på 56
djurkliniker/djursjukhus. Evidensia står nu inför nya utmaningar med stort
fokus på kundnytta och affärsutveckling av verksamheten.
Johan Wiklund har sedan 2012 arbetat som VD för K-rauta, han har också lång
erfarenhet som affärsutvecklare, marknadschef och inköpschef från
dagligvaruhandeln och apoteksmarknaden.
•

Jag är väldigt glad över att välkomna Johan till Evidensia. Johan
bär med sig en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla en
verksamhet med många enheter. Han är också en skicklig ledare
med ett tydligt fokus på kundnytta, säger Martin Tivéus VD för
Evidensia Djursjukvård.

•

Vi har sedan Evidensia bildades hela tiden haft ett starkt fokus
på vårdkvalitet och trygghet för djurägarna. Samtidigt har vi
vuxit oerhört snabbt de senaste åren och jag ser ett tydligt behov
av att förstärka organisationen när vi nu tar nästa steg. Med
Johan vid rodret för vår svenska verksamhet är jag övertygad om
att vi kommer att ta ytterligare kliv framåt i att utveckla
morgondagens djursjukvård, fortsätter Martin Tiveus.

•

Jag är oerhört glad och motiverad över att få komma till
Evidensia.Oavsett verksamhet har min enkla filosofi alltid varit
att nöjda och kompetenta medarbetare med rätt förutsättningar

ger trygga och nöjda kunder. Jag ser därför fram emot att
tillsammans med alla blivande kollegor på Evidensia få utveckla
verksamheten till att bli ett föredöme inom modern djursjukvård
i och utanför Sverige, säger Johan Wiklund.
Johan Wiklund tillträder sin nya tjänst den 16 februari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Tiveus, VD martin.tiveus@evidensia.se +46 708 618 004
Johan Wiklund, ny tillträdande landschef Sverige Evidensia Djursjukvård, +46
70 431 69 60
Eva Engström, marknads- och kommunikationschef, Evidensia Djursjukvård,
eva.engstrom@evidensia.se +46 70 551 48 19

Om Evidensia Djursjukvård:

Evidensia startade 2012 när några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus
gick samman. Idag består Evidensia av cirka 170 djursjukhus och kliniker i
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Nederländerna.
Evidensia har drygt 2 600 anställda som tar emot över 1 miljon patientbesök
per år - hundar, katter, smådjur, exotiska djur och hästar. www.evidensia.se
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