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NY KONCERN-VD

Vi har nöjet att meddela att Sarah Bridge anställts som ny Koncern-VD för 
Granberg AS med ansvar för vår verksamhet i Norge, Sverige, Förenade Arabemiraten 
och Litauen. Hon kommer att vidareutveckla och implementera den strategiska visionen 
och planen för verksamheten.

Sarah har 25 års erfarenhet inom den globala branschen för PPE (personligt skydd) och har spenderat 13 år som direktör 
för Polyco i Storbritannien. Innan dess var hon europeisk säljchef hos North Safety Products med fokus på Norths tekniska 
produkter. Sarah har också varit ordförande i  British Safety Industry Federation (BSIF), och är fortfarande aktiv i 
organisationen som styrelsemedlem. 

Med en mastersutbildning som ingenjör och mångårig specialisering på handskydd, har Sarah stor passion för teknisk 
innovation rörande arbetshandskar, samt för att förbättra säkerhet, komfort och produktivitet på arbetsplatsen med särskilt 
fokus på riskfyllda arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. 

Sarah Bridge kommer i sin roll att arbeta från vårt huvudkontor i Bjoa, Norge, men hon kommer också att vara på resande 
fot i stora delar av Europa, och utanför Europa, för att implementera vår strategiska vision, och hon ser fram emot att möta 
så många av våra kunder och handskanvändare som möjligt. 

Ole M. Granberg, tidigare Koncern-VD, kommer att fortsätta i företaget som styrelseordförande. Han kommer att fokusera på 
företagets globala expansion och strategiska utveckling med teknisk innovation och nya produkter. 

I Granberg Sverige AB kvarstår organisationen som tidigare.

För mer information:

sarah.bridge@granberg.no
(NO) +47 475 02 003
(UK)  +44 7976 648888  

Sarah Bridge
Koncern-VD, Granberg AS

Granberg AS har sedan 1961 utvecklat och producerat 
arbetshandskar. Vi har varit branschledande på den norska 
marknaden i många år, med huvudkontor i Bjoa, Norge. 
Sedan 2013 har vi lager och kontor i Falkenberg, Sverige 
som täcker EU-marknaden – samt sedan 2016 kontor och 
lager i Ras Al Khaimah, Förenade Arabemiraten, för 
marknaden i Mellanöstern
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