Christian Hoffmann (42) er ny privatkundedirektør i Telenor Danmark.

2020-09-08 11:00 CEST

Telenor henter ny
privatkundedirektør fra
egne rækker
Navnenyt Christian Hoffmann er pr. 7. september udnævnt til ny CMO for
Telenor Consumer. Han indtræder samtidig i direktionen i Telenor Danmark.

Christian Hoffmann overtager stillingen fra Tor-Arne Fosser, der 1. oktober
starter nyt job udenfor Telenor.
Tor-Arne Fosser fortsætter i Telenor måneden ud, hvor han vil overdrage
opgaver og ansvar til Christian Hoffmann.
Christian Hoffmann kommer fra stillingen som direktør for Telenors
datterselskab CBB Mobil, hvor han hidtil har refereret til netop CMO for
Telenor Consumer.
Christian Hoffmann er 42 år og har været direktør i CBB siden 2016. Han har
tidligere arbejdet i blandt andet Viaplay og TDC.
Om sin nye rolle siger Christian Hoffmann:
"Jeg glæder mig meget til den nye rolle. Telenor har skabt momentum over
de seneste år, og jeg synes vi har alle forudsætninger for at rykke endnu
mere for at gøre hver dag bedre for danskerne.”

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 Telenorkoncernen, som opererer i hele Norden og i Asien, og på verdensplan
hjælper vi 186 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca.
1.200 medarbejdere, har 39 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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