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Dreamwork gör andra stora förvärvet på två månader
Rekryteringsföretaget Dreamwork fortsätter att växa genom förvärv. Den här
gången köper man Lisberg, specialiserat på Executive Search. Lisbergs tidigare VD
Per Åström blir i och med affären också ansvarig för hela rekryteringsaffären hos
Dreamwork.

Rekryteringsföretaget Dreamwork ökar expanderingstakten genom uppköp av
specialiserade rekryteringsföretag med starka varumärken. Nu köper man Lisberg,
och Mats Kullenberg, VD på Dreamwork, menar att förvärvet av Lisberg – nischat
inom Executive Search, Management Assessment och Styrelseutvärderingar – ger
Dreamwork ett ytterligare specialistområde.
– Vi är oerhört stolta över att fått möjligheten att förvärva Lisberg och välkomnar
dem i familjen Dreamwork. Lisberg kommer fortsätta som ett eget fristående bolag
i koncernen och vi kommer göra vårt yttersta för att få Lisberg att utvecklas
ytterligare. Med Lisberg köper vi framförallt ett kompletterande utbud till våra
befintliga kunder likväl som yppersta kompetens inom ett viktigt segment, säger
Mats Kullenberg, VD på Dreamwork.
– Vid en försäljning var det viktigt för oss att säkerställa Lisbergs fortsatta
utveckling, och den möjligheten fann vi i Dreamwork. Det kommer att bli otroligt
spännande att få vara med i nästa fas när vi inom Dreamwork-familjen kommer att
kunna erbjuda våra kunder ett bredare tjänsteutbud, säger Anita Otterheim
Hjalmarsson, en av huvudägarna till Lisberg.
Per Åström, tidigare VD för Lisberg, blir nu även ansvarig för koncernens hela
rekryteringsaffär.
– Med hans bakgrund och mer än 20 års erfarenhet från branschen är jag säker på
att vi kommer utvecklas till ett av landets ledande rekryteringsföretag, säger Mats
Kullenberg.
Tidigare i somras förvärvade Dreamwork rekryterings- och bemanningsföretaget
Swesale, och Mats Kullenberg menar att båda de förvärvade bolagen har det
gemensamt att de har hög specialiseringsgrad, liksom ett oerhört gott renommé.
Han ser nu också stora synergier samtidigt som koncernen får ett breddat
erbjudande mot kund.

Om Lisberg
Vi bidrar till våra kunders framgång genom att hitta och utveckla rätt ledare. Våra
konsulter har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom näringsliv och
offentlig sektor med fokus på ledarskap, organisation och affärsnytta. Från våra
kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm arbetar vi med såväl nationella som
internationella uppdrag. Förutom ett antal Management Assessment-projekt
genomför vi ett hundratal Executive Search uppdrag per år.
Läs mer på www.lisberg.se
Om Dreamwork
Dreamwork grundades 2006 och är certifierat i enlighet med ISO 9001. Vi är ett
auktoriserat Bemannings-, Rekryterings- och Omställningsföretag. Vi har levererat
personallösningar på över 130 orter i landet, från Ystad till Kiruna.
Läs mer på www.dreamwork.se.
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