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Hamborg. United Heavy Lift (UHL) har den 2. september meddelt, at Dominik Stehle tiltræder en nyoprettet stilling som Chief Commercial
Officer pr. 15. september 2020. Han vil være baseret på UHLs Hovedsæde i Hamborg. Sammen med den administrerende direktør Andreas
Rolner vil han lede virksomhedens globale kommercielle salgs- og marketingaktiviteter (især med fokus på industriprojekter samt olie og
gas) og være med til fortsat at udvide UHLs synlighed og kundebase.
Stehle kommer ind i United Heavy Lift med noget nær 20 års erhvervserfaring indenfor international skibsfart og logistik og har tidligere
fungeret som vicepræsident og medlem af direktionen i Deugro-gruppen.
Stehle er en erfaren leder, og hans udnævnelse indgår i den udvidelsesstrategi, som blev iværksat tidligere på året med tilføjelsen af adskillige moderne Heavylift skibe.
”Vi er glade for at byde Dominik velkommen hos United Heavy Lift, da vi ser frem til at udvide vores aktiviteter og fortsætte med at udvikle
vores ledelsesteam til fremtiden,” udtaler United Heavy Lifts grundlægger, Lars Rolner. ”Dominiks lederevner, hidtidige succes’er og brede
erfaring vil være afgørende, når vi fortsætter med at udvide vores forretning og tjenester”.
”Personalet og ledelsen hos United Heavy Lift er fokuseret på at satse på topkompetence og bæredygtighed”, forklarer Dominik Stehle. ”Jeg
ser frem til at være med i et godt team og en kommerciel organisation med fokus på at tilbyde førsteklasses søtransporttjenester og skubbe
grænser for teknisk sofistikerede projekter.”
Om United Heavy Lift
United Heavy Lift (UHL) er én af de førende udbydere af globale tramptjenester indenfor søtransport af sværgods, bulkgods og projekt laster
– som et privatejet selskab, der har betjent projekt- og sværgods markedet med succes siden etableringen i 2015. Med en flåde på ca. 24
tungtløftskibe, semisubmersible og Dækskibe og dækbærere tilbyder United Heavy Lift hele den brede vifte, lige fra standardsøtransport
til skræddersyede transportløsninger.
United shipping gruppen, består af United Wind Logistics (UWL), United Engineering Solutions (UES) United Heavy Transport der håndtererflåden af semisubmersible og dækskibe.
Læs mere om UHL og dens flåde på: https://www.unitedheavylift.de/
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