
 

Pressmeddelande den 2 oktober 2020 
 

Mikael Hjorth ny Försäljningschef hos Jutos Timber 
 

Jutos Timber AB stärker och utvecklar sin marknadsorganisation med ny försäljningschef, som ett led i 
företagets utveckling och satsningar på framtiden.  

 

Mikael Hjorth börjar som försäljningschef hos Jutos Timber AB fr o m måndag 5:e oktober 2020, han kommer 
att ha såväl det operativa som strategiska kundansvaret.  

 

Mikael tar med sig närmare 30 års branscherfarenhet med goda resultat från flera olika 
ledande positioner från sågverksindustri och bygghandel och blir ett fantastiskt tillskott till 

vårt team. Mikael har ett starkt driv för att göra affärer kombinerat med ett starkt 
entreprenörsfokus som kommer att vara till nytta för bolagets framtida utveckling. Vi 

välkomnar Mikael till Jutos-familjen och ser fram emot få börja jobba tillsammans.  

Anette Jönsson, Marknadschef Jutos Timber AB 

 

Under mina många år i branschen har jag följt detta fantastiskt fina 
familjeföretag i deras resa. Då jag dessutom känner familjen sedan många år 

var det ett enkelt beslut att ta, när vi började vår diskussion om att jobba 
tillsammans. Jag ser framför mig en trevlig resa med duktiga medarbetare och 

ledning. 

Mikael Hjorth, Försäljningschef Jutos Timber AB 

Foto: Mikael Hjorth 

 

Vi vill även tacka Johan Rosenqvist på Kompetenslaget som varit behjälplig under 
rekryteringsprocessen samt alla ni som sökt och varit intresserade av tjänsten, framöver 

behöver vi fler medarbetare!  

Anette Jönsson 

För mer information kontakta: 

Anette Jönsson    Mikael Hjorth 

Marknadschef, Jutos Timber AB   Försäljningschef, Jutos Timber AB 

Epost: anette@jutostimber.se   E-post: mikael@jutostimber.se 

Tfn: 0977-310 00 mob: 070 644 41 01  Tfn: 0977-310 00 mob: 070-206 80 08 

 

Jutos Timber är ett familjeägt sågverk i Tornedalen, Norra Norrbotten, med engagemang för hållbar utveckling i vår 
glesbygd. Företagets kärnverksamhet är produktion av sågade trävaror med anläggning i Teurajärvi, Pajala Kommun. Jutos 

Timber har idag 25 anställda och en omsättning på ca 150 MSEK. 

www.jutostimber.se 


