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ALLIANCE+ styrker ledelsen 

Siden etableringen af ALLIANCE+ i 2009 har virksomheden udviklet sig fra to regionale rengøringsfirmaer til 

en skandinavisk facility services-koncern med aktiviteter i Danmark, Sverige og Norge. ALLIANCE+ etablerer 

nu en koncernstruktur med stærke og dedikerede ledelser i de enkelte lande for at skabe de bedste rammer 

for den daglige drift og fortsat strategisk udvikling af koncernen. 

ALLIANCE+ er blandt de førende uafhængige facility services-leverandører i Skandinavien med en ambition 

om at accelerere væksten i de kommende år. Virksomheden er skabt med fokus på vækst og gennem 

opkøb og integration af 14 lokale virksomheder i tre lande. Med etableringen af en koncernledelse og 

dedikerede ledelser i de tre lande vil ALLIANCE+ fremover fungere som én stærk virksomhed med centrale 

stabsfunktioner og handlekraftige ledelsesgrupper i de enkelte lande. 

Som følge af den nye ledelsesstruktur er administrerende direktør Henrik Nordenlund blevet udnævnt til 

koncernchef, mens tre administrerende direktører er blevet udpeget: 

 Nicholas Brace Olsen leder den danske forretning med afsæt i en baggrund som CCO for ALLIANCE+ 

og en række ledelsesposter i DSB og Forsvaret. 

 Tommie Funseth har det overordnede ansvar for den svenske virksomhed og trækker på 

omfattende erfaring fra ledelsesposter i industri- og servicesektoren hos bl.a. Office Depot, Addici 

og Coor Service Management. 

 Yngve Bryn er ansvarlig for den norske forretning efter i mere end et årti at have ledet Vibe, som 

ALLIANCE+ købte i 2015. 

De tre administrerende direktører har ansvar for ledelse, salg og drift i de respektive lande, mens centrale 

stabsfunktioner som økonomi, IT, indkøb, HR og forretningsudvikling er samlet på koncernniveau. 

”Vi har gennemført en stribe opkøb de seneste seks år, og den nye ledelsesstruktur giver os nu mulighed 

for at professionalisere ALLIANCE+ ved at standardisere vores processer, indføre nye fælles IT-systemer og 

fokusere forretningen i de enkelte lande. Vi skal kort og godt løfte forretningen til det næste niveau ved at 

skabe overblik på koncernniveau og sikre nærheden i vores enkelte markeder,” siger Henrik Nordenlund, 

koncernchef i ALLIANCE+. 

Ændringerne er trådt i kraft og skal sikre, at ALLIANCE+ fortsat udvikler og udnytter kompetencerne i 

koncernen bedst muligt, øger effektiviteten og deler viden på tværs af landene. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

Henrik Nordenlund, koncernchef i ALLIANCE+, tlf. +45 60 40 33 40 

 

 



Om ALLIANCE+ (www.allianceplus.dk) 

ALLIANCE+ er det tredjestørste rengørings- og facility services-selskab i Danmark og det femtestørste i 

Sverige. Virksomheden beskæftiger flere end 5.000 veluddannede medarbejdere, der dagligt servicerer mere 

end 5 millioner kvadratmeter i landene tilsammen. Kunderne tæller nogle af landenes største virksomheder 

samt mellemstore virksomheder, detailkæder og -butikker, butikscentre, restaurationer og den offentlige 

sektor, hvor der er behov for rengøring dagligt eller jævnligt. 

http://www.allianceplus.dk/

