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Anna Werbitsch Arnell, 44 år och från Bankeryd, är Träcentrums ny verkställande direktör från den 1 maj. FOTO: PRIVAT

Hon tar över som ny vd för Träcentrum: ”Mycket nöjda”
NÄSSJÖ Det blir Anna Werbitsch Arnell, 44 år och från Bankeryd, som tillträder som ny vd för Träcentrum från 1 maj.

Anna fick inte chansen att medverka på personalinformationen, då hon blivit smittad av covid-19.

– Vi är mycket nöjda med valet och är övertygade om att hon blir en bra vd, sa Träcentrums styrelseordförande, Jonas Svensson.

Han har ingått i den arbetsgrupp, som arbetat med att sålla ut lämpliga kandidater till vd-jobbet. Vid sin sida har han haft vice ordföranden
Ingemar Wareborn, vd Joakim Brobäck och Bodil Svensson, affärsutvecklingschef och administrativ chef. 19 sökande fanns det till jobbet,
varav tre var kvinnor.

– Vi valde i ett första skede att gå vidare med sju av dem, som vi träffade för intervjuer. Därefter fastnade vi för tre kandidater, vilka i en mer
djupanalys fick genomgå olika tester för jobbet och träffa rekryteringspersonal. I slutskedet hade vi två kandidater, som det stod och vägde
emellan, sa Jonas Svensson.

Valet föll slutligen på Anna Werbitsch Arnell, som i dag jobbar som försäljningschef på Länsförsäkringar i Jönköping.

– Anna har relevant erfarenhet av utvecklingsarbete i den typ av idéburen organisation som Träcentrum är. Hon kommer med sitt ledarskap,
driv och engagemang leda Träcentrum in i framtiden på ett väldigt bra sätt, framhöll Jonas Svensson.

Samtidigt förklarade han att Anna inte har ”någon erfarenhet av träbranschen”.

– Anna har i många år arbetat inom LRF, som liksom vår är en idéburen organisation. Man får jobba kreativt, söka projekt och jobba med
utveckling. Hon är en god ledare och vi tror vi hittat en person, som blir en bra företrädare för Träcentrum.

Bodil Svensson framhöll att det redan finns många på Träcentrum som är duktiga på träindustri och kan branschen.

– Så det vi prioriterade var i stället en vd som är duktig på att vara ledare för oss som grupp. Att få oss som organisation att utvecklas och
komma vidare, sa hon. Hon matchade perfekt mot det kompetensbehov vi efterfrågade. Anna har även jobbat med många av de
samverkansparter vi redan samarbetar med.

Anna Werbitsch Arnell, 44 år, är filosofie kandidat i media och kommunikationsvetenskap och har flera års erfarenhet av arbete inom
Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Första tiden som kommunikatör och därefter flera år som regionchef för LRF i Jönköpings län och LRF sydost.
På Länsförsäkringar har hon ansvarat för att bygga upp en ny försäljningsorganisation för lantbruksförsäkring.
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– Anna hade självfallet velat medverka här på Träcentrum, men familjen har drabbats av covid-19 och hon är verkligen dassig, sa Jonas
Svensson.

Hon hade i stället skickat en skriftlig kommentar, som löd så här:

”Jag ser verkligen fram emot att påbörja mitt uppdrag som vd. Träcentrum har en mycket viktig roll i branschen för trä, möbel och inredning.
Tillsammans med alla fina medarbetare känner jag att vi kan göra stor skillnad och leda industrins utveckling. Träcentrum har dessutom en
fantastisk anläggning med utbildning, restaurang och konferens, en anläggning som är basen i verksamheten”.

Personalen på Träcentrum, som var samlad i en aula, uttryckte positiva kommentarer till valet.

– Roligt att vi får en kvinna som vd, sa flera av dem.

Jonas Svensson framhöll att de ska få chans att träffa henne senare i februari.
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Träcentrum i siffror
Cirka 130 personer är studenter på utbildningar i Träcentrums regi.

Träcentrum är en arbetsplats för 400 personer.

60 till 80 procent får anställning efter utbildningarna.

Totalt kostade det 60 miljoner kronor att först bygga Träcentrums lokal i Nässjö.

I dag engagerar Träcentrum 40 till 45 olika företag som stiftare eller aktieägare.

Centrumet i Nässjö är i dag cirka 1 3000 kvadratmeter stor.

I dag har Träcentrum utbildningar i tre olika orter – Aneby, Nässjö och Eksjö.


