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Kranlyft Group anställer Eddie Charity som försäljningschef
och VD för Kranlyft UK Ltd.
Kranlyft Group kan stolta informera om att Eddie Charity blir försäljningschef och VD för Kranlyft UK Ltd. från
och med den 1 augusti 2020. Eddie Charity har över 20 års erfarenhet och kunskap från branschen och
kommer att utgöra ett starkt tillskott till teamet. Anställningen kommer att utgöra en nyckelroll i stöttningen av
den fortsatta tillväxtstrategin för Kranlyft UK Ltd.
Eddie har gedigen erfarenhet både från Storbritannien och den internationella arenan vilket Kranlyft
Group värderar. Med en stor förståelse för marknaderna kommer han att bli en tillgång för Kranlyft
Group och deras expansion i Storbritannien.
Under sin karriär har han byggt upp ett starkt förtroende och utvecklat ett brett nätverk av kontakter i
branschen som helhet. Eddie är en kompetent och innovativ försäljningschef och VD med erfarenhet av
hydrauliska redskap, anläggningsuthyrning och byggprodukter både i Storbritannien och Europa.
Eddie har varit verksam i sektorn hela sitt arbetsliv. Under tio år hos Digga UK ledde han operationen i
Storbritannien och ansvarade för försäljningen i Europa. Digga UK tillverkar och säljer Auger Drives och
tillhörande delar till återförsäljare över hela Europa. De senaste fyra åren har han arbetat för Plantforce
Rentals som nationell försäljningschef och skötte där stora projekt, ansvarade för nyckelkunder och
depåhantering. Nu tillbaka till den internationella arenan börjar Eddie som försäljningschef och VD för
Kranlyft UK Ltd.
Jurgen Vater, VD för Kranlyft Group kommenterar:
”Vi är mycket glada över att Eddie Charity kommer att bli en del av vårt team. Och vi ser fram emot att
arbeta tillsammans och vidareutveckla den starka grund vi har i Storbritannien. Han har en grundlig
förståelse för våra kunder och slutanvändare, stort fokus på utförande och har ett drivande mindset.
Från oss alla önskar vi honom ett varmt välkomnande.”

För mer information:
Jurgen Vater, VD Kranlyft Group
Telefon: +46 31 80 70 00
Epost: jurgen.vater@kranlyft.com

Hemsida: www.kranlyft.com

Kranlyft Group har sedan tidigt 60-tal etablerat sig som en pålitlig aktör inom kranindustrin. I över 40 år var företaget återförsäljare av mobilkranar
från Kato innan de sedan slutet av 90-talet representerat minikranar från marknadsledande Maeda. Huvudkontoret ligger i Mölnlycke och
dotterbolaget Kranlyft UK har säte i Bristol. Som huvudimportör i Europa, Ryssland, Afrika och Mellanöstern har företaget ett väletablerat
nät av över 40 auktoriserade återförsäljare. Med målsättningen att arbeta nära marknaden och ge bästa möjliga säljstöd både före
och efter leverans har Kranlyft Group växt sig starkare och breddat utbudet med fokus på miljö, säkerhet och kvalité.
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