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VikingGenetics søger ny, succesfuld direktør
Det nordiske kvægavlskooperativ VikingGenetics søger ny direktør. Dette sker som følge af
den nuværende direktør, Rex A. Clausagers opsigelse. Rex A. Clausager tiltrådte stillingen
som direktør i VikingGenetics i november 2014.
”Det har ikke været en let beslutning”, siger Rex A. Clausager. Han har stået i spidsen for at
udvikle VikingGenetics globalt og har skabt et team af medarbejdere i verdensklasse til at implementere den nye strategi. ”Jeg elsker mit job, jeg elsker virksomheden, at arbejde sammen
med et engageret management team og alle mine fantastiske kolleger. Forholdet til bestyrelsen og dennes formand har været eksemplarisk. VikingGenetics er en virksomhed, som allerede har vist sit potentiale og har en spændende fremtid foran sig. Strategien er ambitiøs,
fremsynet, klar og stærk”, udtaler han.
Rex A. Clausager ledte ikke aktivt efter andet job, men modtog et jobtilbud der vil føre ham til
en branche, som han ønsker at udforske professionelt.
”Vi er alle kede af, at Rex A. Clausager forlader virksomheden”, udtaler VikingGenetics’ bestyrelsesformand, Lars-Inge Gunnarsson – og siger derudover: ”Men vi er selvfølgelig glade på
hans vegne og ønsker ham alt det bedste med de nye udfordringer. Vi vil fortsætte arbejdet
med vores strategi og vi er taknemmelige for at Rex har startet denne transformation af virksomheden med mange vigtige skridt. Under hans ledelse har vi forbedret vores globale salg
væsentligt, styrket teamånden og har positioneret virksomheden som en ambitiøs, differentieret og innovativ virksomhed. Vi er blevet en attraktiv, international aktør”.
”Det har været en fornøjelse af arbejde i VikingGenetics – en enestående organisation”, slutter
Rex A. Clausager.
Den 1. august 2019 tiltræder Rex A. Clausager som direktør i virksomheden TimePlan Software A/S. TimePlan er et førende workforce manage softwareprodukt og kunder på tværs af
forskellige brancher og i 25 lande anvender denne effektive og økonomiske løsning. Rex A.
Clausager arbejder i sit nuværende job for fuld kraft indtil udgangen af juli måned.
For yderligere information, kontakt VikingGenetics’ bestyrelsesformand Lars-Inge Gunnarsson,
telefon +46 70-970 98 28.
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