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Nytillskott till Sandbacka Park!
Den 1 juni flyttar Grontmij in i sina lokaler på Sandbacka Park. Grontmij är en av
världens största teknikkonsulter och är kända för fokus på intelligenta lösningar som
maximerar nyttan av kundernas investeringar. Kontoret i Sandviken kommer att
bemannas av 4 st konsulter, med kompetens inom projektledning/byggledning,
energi samt husbyggnad.
” En etablering i Sandviken ligger i tiden då vi ständigt växer och tar nya
marknadsandelar. Att vara en del av Sandbacka Park i Sandviken var ett självklart
önskemål för Grontmij då vi gärna tar del av den utveckling och det nätverkande som
sker inom konceptet Sandbacka Park.” Lars Janols, Grontmij
”Grontmij har visat prov på moderna arbetsmetoder och har en positiv inställning till
teknikutveckling som passar väl in på Sandbacka Park. Deras verksamhet kopplat
mot utveckling och styrning av produktion är väl förenat med det arbete som bedrivs
på Sandbacka Park inom ramen för industriell it.”
Cecilia Book Partanen, Sandbacka Park Utveckling

För vidare information kontakta:
Lars Janols
Grontmij AB
Tel 010-48014 67
lars.janols@grontmij.se

Cecilia Book Partanen
Sandbacka Park Utveckling
Tel 026-241761
cecilia.book-partanen@sandbackapark.com

___________________________________________________________________
Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, miljö och
säkerhet. Med omkring 7000 medarbetare på 163 kontor världen över, är Grontmij Europas femte
största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med närmare 900 konsulter på 25 orter.
www.grontmij.se

Sandbacka Park är teknikparken i Sandviken. Majoriteten av de 41 företagen med 560 anställda i
teknikparken har kompetens inom teknik-/IT-området. Därtill finns även ett antal företag inom
serviceområdet, vilka genom sina tjänster bidrar till det stora serviceutbudet på plats. Inom ramen för
teknikparken har en satsning på att bygga ett kompetenscenter inom Industriell IT inletts. Målet är att
till teknikparken knyta framstående företag, utbildningsaktörer, forskningsorganisationer,
branschorganisationer e t c för att förmedla kompetenser och utveckla regionens företag inom
området. www.sandbackapark.com
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