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Ny teknisk direktør i Telenor Danmark
Louise Haurum indtræder som ny teknisk direktør i Telenor Danmark fra den
1. juli 2021. Siden 3. marts 2021 har Louise været konstitueret i selvsamme
stilling, og indtræder nu som permanent CTO og bliver en del af direktionen i
Telenor Danmark.
Med en afsluttet MBA og 25 års erfaring fra Telenor Danmark bringer Louise
en kæmpe indsigt i forretningen, ledelseserfaring og en bred viden indenfor
teknologi og IT. Louise har beskæftiget sig med det tekniske område i 14 år,
senest som Director of Technology Service Operation i Telenor.
Louise Haurum er 47 år, oprindeligt uddannet regnskabsassistent og har

videreuddannet sig igennem sin tid i Telenor.
Om sin nye rolle siger Louise Haurum:
- Jeg glæder mig til endnu en ny udfordring indenfor rammerne af Telenor. Vi
står midt i spændende tid, hvor vi både moderniserer vores mobilnetværk og
automatiserer vores forretning. Den gennemgribende digitalisering, som vi er
i fuld gang med, kommer til at skabe helt nye muligheder for vores kunder og
understøtte den generelle digitalisering af vores samfund.
Louise afløser nordmanden, Georg Svendsen, der er rykket videre til nye
udfordringer udenfor Telenor.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i
det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i
udvikling af den danske teleinfrastruktur.
Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen,
som opererer i hele Norden og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186
millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1.100
medarbejdere, har 40 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag
vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre
deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en
del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.
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