
 

 1 

       
Curriculum Vitae 

 
        

   
Håkan Fritz 
Granitvägen 45a 
18363 Täby    
Tel mobil: 070 6862304 
Tel bostad: 08-7327520 
Email: hakan.ae.fritz@live.se 
 
 

 
Sammanfattning 

 
Jag har ett genuint intresse för att utveckla både bolag affärer och företag operativt som 
strategiskt.. Genomgående under min karriär har jag alltid tillsammans med ledningen och 
styrelsen försökt att utveckla förbättra eller förändra verksamheten, detta då jag tror på att alla 
företag måste hela tiden utvecklas och helst växa för att överleva. Från att ha varit ingenjör och 
ekonom har fokuset gått via försäljning (som alltid följer mig) till ledarskap och att utveckla 
människor. Sedan 92 har engagemanget varit inom rekrytering och HR. Erfarenhetsmässigt 
innebär det att jag har genom praktiskt arbete erhållit kunskaper om både expansion, 
effektivisering,  produkter, tjänster, nationellt och internationellt. Kompetenser som köp och 
försäljning av bolag på både nationell och internationell nivå, fackförhandlingar, strategiarbete, 
värderingsarbete mm men framför allt fokus på medarbetare och utveckla ledarskapet. För 
närvarande gör jag ovanstående som interrim konsult samt styrelseledamot, vilket just nu 
passar både mig och mina uppdragsgivare. 

Arbetslivserfarenhet 
 
2013- Next Focus HR AB ( eget bolag) 
  
 Interim uppdrag. 
 
 2019 januari -2019 april  
 Thomas International ( UK ) 
 International Distribution assignment, identifying and qualifying new distributors  
 incl initial contacts and negotiation Poland, Germany etc. 
 
 2018 maj-2018 oktober 
 Giunti Psychometrica ( Italy Florence) 
 International integrations mgr 
 
 2017 Aug-2018 mars 
 SLG Thomas international AB 
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International sales Mgr för Ryssland, Polen Estland, Lettland samt Litauen. Håller 
även i integrationer med rekryteringsportaler, systemleverantörer etc. 
 
 
2016-2017 Juli 
Uni-lightled AB 
Interim Sales mgr  2016-2017 juni 
 
2014-2015 
SLG Thomas International  
Interim International Country mgr Russia. 
 
 
Nuvarande Styrelseuppdrag  
2017- Gigger AB ( Start up ) 

2015- A Uni-Light Led AB Ordf (publ)  
2015- ROI rekrytering AB (gasellföretag) 
2013- Winners Choice AB ( start up) 
2011- Steering Comitte E-ATP (Euoropean Association of Test Publisher) 
 
 
 
 

 
 
2006 – 2013 CEO Assessio international AB 
 

Fick i samband med att Assessio tappade en stor del av sin omsättning och en 
leverantör ansvaret som CEO att analysera och förändra verksamheten så att det kunde 
säljas eller börsnoteras. Assessios förändringsresa har varit omfattande, från att vara ett 
bolag med tyngdpunkten inom psykologiska test (kliniska, skola och arbetsliv) och en 
liten konsult/utbildningsverksamhet, är Assessio idag ett bolag som möjliggör kunders 
framgång genom att skapa och möjliggöra beteendeförändring och skapa önskad 
förflyttning. Detta har vi skapat genom en målmedveten fokusering på arbetsliv och där 
vi sålt av den kliniska delen samt skolverksamheten. Utvecklat konsultverksamheten 
inom organisation mot HPWS (High Performance Work System)samtidigt som vi 
utvecklat egna test och därigenom kunnat lägga grunden för en Internationell expansion 
inom test till ca 30 länder i dagsläget.  
 
Uppnått resultat 
Effektiviserat och slimmat organisationen i både Norge, Danmark, Finland och 
Sverige.  
Fått upp fokus för resultat och hjälpt samtliga bolag till lönsamhet med tillväxt. 
 
Nästan tredubblat  omsättningen samtidigt som lönsamheten gått från ca -14 miljoner 
till ca 6 milj/år de senaste åren. 
Utvecklat ett komplett tjänste erbjudande kombinerat med produkter. 
Introducerat Assessios test via distributörer i mer än 30 länder. 
Köpt ett litet bolag i USA samtidigt som vi paketerat och sålt av kliniska och 
skolverksamheten som bolag till ett tyskt bolag. 

 
 
2005-2006 vice Vd Assessio International  AB 
 

Ansvarade för att köpa två mindre rekryteringsbolag i Sverige samt Norge som sedan 
blev basen för Assessio:s rekryterings erbjudande. Parallellt fick jag förtroendet att leda  
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utvecklingen av Assessios totalerbjudande. Satt också med i ledningsgruppen och var 
adjungerad i styrelsen. 

 
    

2002-2005 Vd Poolia Rekrytering AB 
  

Fick förtroendet att sätta ihop en liten ledningsgrupp och bygga ett renodlat 
rekryteringsbolag inom Poolia koncernen. Bolaget blev sedan vägledande och satte 
standarden inom koncernen avseende metoder och processer. Resultatet blev Poolia 
Rekrytering AB, som växte kraftigt på en i övrigt sjunkande marknad. Parallellt fick jag 
också förtroendet att hjälpa koncernledningen med analyser och förhandlingar vid 
företagsförvärv etc, var också en del av koncernledningsgruppen och rapporterade till 
CEO. 

  
Uppnått resultat: Vi genomförde en omorganisation och slog ihop alla 
Rekryteringskonsulter till en enhet, Rekryteringsbolaget. Därigenom skapade vi ett 
gemensamt arbetssätt och kunde säkerställa kvalitet till kund. Vi Valde också ut ett 
antal testverktyg för att kunna säkerställa rekryteringsuppdragen och kvalitén och 
utbildade alla konsulter. Lede och ansvarade tillsammans med min ledningsgrupp 
verksamheten under både hög och låg konjunktur med tillväxt och goda resultat. Vi 
levererade alltid på eller över budget Ökade omsättningen med 30% per år samtidigt 
som marknaden tappade 30% 
 

2001-2002 Konsult  Håkan Fritz konsult AB 
Gick in som interims- VD för att förändra effektivisera etc. Hade ett stort uppdrag för 
Beaufort group Plc under ca ett år. 
 
Uppnått resultat. 
Fick uppdrag att se över deras verksamhet i Sverige med tre bolag som samtliga gick 
med förlust. Efter rekonstruktion som innebar sammanslagning, fokusering, och 
bantning av verksamheten gick bolaget bra. 
 

2000-2001 VD Jobline Norden AB (Monster.com ) Sverige  
Fick helhetsansvaret tillsammans med min ledningsgrupp för koncernens största bolag 
som svarade för ca 75% av oms inom koncernen (11 länder). Jag rapporterade till vår 
COO som var stationerad i Schweiz. Förutom att driva försäljningen och leveransen 
lyckades vi utveckla konceptet och kunde därigenom växa med lönsamhet snabbare än 
konkurrenterna samt lägga grunden för en lyckad notering. Bolaget köptes ut från 
börsen av Monster.com 2001.  
 
 
Uppnått resultat: 
Gick från 41 milj i oms till 114milj. Från 39 medarbetare till ca 100, samt från ca 35 
milj i förlust till +14milj i vinst på ett år. Deltog också i due diligence och 
genomförande av börsnoteringen i Stockholm.  

 
 
1993-2000 Entreprenör Morgan & Partners AB 

Startade tillsammans med en tidigare kollega Jan Johnnson  rekryteringsbolaget som vi 
ägde 50% var av 1992/93 med specialinriktning mot IT och telekom. Vi ville skapa ett 
specialist rekryteringsbolag med få stora kunder som inte konkurrerade och där vi tog 
helhetsansvar mot kunden. Vi lyckades över förväntan och Expanderade bolaget som 
såldes till en börsnoterat Mgmt konsult firma 1998. Jag var kontrakterad att stanna kvar 
till 2000. 
 
Uppnått resultat 
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Öppnade kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm Sophie Antipolis (Frankrike) samt 
London. 
Hade avtal/rekryterade åt WM-data, Sun, Oracle, Ericsson och Telia. 
Bolaget gick alltid med vinst och växte till ca 20 konsulter och ytterligare ett 
dotterbolag med 5 medarbetare som utvecklade rekryterings system. 
Bolaget var alltid självfinansierat. 
 

1992-1993 Konsult/delägare Ekta Intersearch 
Tillsammans med Björn Ekestaf huvudägare till Ekta drev vi en liten 
rekryteringsverksamhet. 

 
 Uppnått resultat. 

Lärde mig hantverket inom rekrytering samt var med och öppnade det första väst 
rekryteringsbolaget i Prag. 
 

1990-1992  VD bandstigen koncernen sport AB (STIGA) 
Helhetsansvar för bolaget med ca 50 anställda i Tranås och Eskilstuna. Exporterade ca 
80% av oms till ca 70 länder, produktionen skedde dels i Tranås men största delen 
producerades i fjärran östern. Förutom bordtennis divisionen var vi distributörer för 
Donnay tennis i Sverige samt Patrick fotbolls utrustning. 

 
Uppnått resultat 
Uppdraget var att göra en turn around från stora negativa resultat till positivt, viket 
uppnåddes genom ny fabrik försäljningsutveckling samt modernare produkter. 
 
 
 

1989-1990  Försäljningschef  Agfa Gaevert (Bayer koncernen) 
Fick ansvaret att tillsammans med 4 säljare vidareutveckla magnetbandsförsäljningen i 
Sverige, var också delaktig i Tyskland med den internationella försäljningen och 
profileringen till dess att BASF köpte magnetbandsdivisionen. Ledningen i Agfa ville 
att jag stannade och byggde upp minilabbsförsäljningen, vilket jag gjorde sista året. 
 
Uppnått resultat 
Etablerade Agfa som den moderna minilabbs leverantören i premium segmentet och 
ökade försäljningen av minilabb med över 100%. 
 
 

1987-1989 Försäljningschef  Zodiac (NEC mobiltelefoner) 
Zodiac hade agenturen för NEC mobiltelefoner under 80-talet och jag ansvarade för att 
bygga upp en återförsäljargrupp och försäljningen tillsammans med 4 utesäljare och två 
innesäljare.  
 
Uppnått resultat 
Byggde upp återförsäljarnätet från ca 50 till 200 ÅF i Sverige, och från 2% 
marknadsandel till över 10%. 
 

1981-1987 Säljare, filialchef samt försäljningschef  för Electrolux (städutrustning 
hemförsäljning) AP-Radiotelefon och Tema värme AB. 
 
Uppnått resultat 
Lärde mig grunderna i försäljning och ledarskap ( ansvarade som filialchef för 17 
säljare i västerås på Electrolux) 
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Utbildning 

2005-2012  Arbetspsykologiska test   
MBTI, HPI, HDS, Raven,  

 Basic, BKT, Map, Matrigma, PPA  
 Assessio 

2002-2003 Master of rapid growth   Ahrens University. 
1980-1983 Bsc Business administration  Lunds Universitet. 
1976-1980 4 årig tekniskt gymnasium EL/Tele Polhemskolan Lund

  
 

Styrelse och förtroende uppdrag 
2015-  A Uni-Light Led AB (publ)  
2015-  ROI rekrytering AB (gasellföretag) 
2013-  Winners Choice AB ( start up) 
2006-2012  Assessio bolagen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och USA, 

föredragande i moderbolaget som CEO 
2004-2008  Styrelseledamot Runsven AB (Ö&B) 
2005-  Styrelse och ekonomi ansvarig NBS (Näsbyvikens Båt Sällskap) 
2011-  Steering Comitte E-ATP (Euoropean Association of Test Publisher) 
2011-2012  Ordförande ETPG (European test publisher group). 
 

Övrigt 
 
Gift med Camilla HR chef på Apotek hjärtat och har två barn som jag är oerhört engagerad i. 
Cyklar, åker båt och tränar när tid ges. 
 


