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Connecting Strength na gestão: nova liderança dupla na K2 Systems
Os sistemas de montagem K2 Systems para instalações fotovoltaicas oferecem uma conexão forte
para a transição energética. Esta filosofia de "Connecting Strength" também é aplicada no trabalho
em equipa diário dos especialistas em telhados de Renningen – e ao mais alto nível de gestão.

Este mês, o gerente de vendas Willem Haag assumiu o cargo de CEO Sales e apoia Katharina David na
gestão. "Uma das nossas principais tarefas é encontrar ideias criativas para desenvolver soluções
ideais para os nossos clientes. Isso também inclui o manuseamento flexível das alterações que
acompanham o crescimento interno," explica a CEO Katharina David. "Para desenvolver ainda mais a
empresa estratégica e operacionalmente com esta dinâmica, estou agora a trazer a bordo o
especialista que me tem apoiado de forma responsável e confiante durante anos: Willem Haag."

Willem Haag conta com muitos anos de experiência na indústria fotovoltaica. O economista de
negócios licenciado está na empresa desde 2010 e é responsável pelas vendas na Europa há mais de
7 anos. "A realização de sistemas sustentáveis para a transição energética impulsiona-me. Estou
ansioso para acelerar ainda mais a expansão fotovoltaica com a minha entrada na equipa de gestão",
diz Willem Haag.

Pode encontrar material gráfico sobre os novos produtos em: https://k2-systems.com/pt-pt/empresa/impensa-media/
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Sobre a K2 Systems
Combinamos pontos fortes: sistemas de montagem inovadores, tecnologia digital e pessoas com muito know-how e energia
para impulsionar soluções sustentáveis.
Desde 2004, K2 Systems representa a produção global de energia a partir da energia solar. O coração é o desenvolvimento de
sistemas de montagem fáceis de instalar que são precisamente adaptados às necessidades dos nossos clientes. A alma é o
espírito comum de todos os empregados. Juntos, definimos a inovação técnica e estabelecemos novos padrões de serviço
também digitalmente.
Na nossa sede em Renningen e nas nossas nove localizações internacionais, desenvolvemos e vendemos sistemas de
montagem juntamente com 400 empregados para os telhados deste mundo.
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