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Petter Bedoire ny teknikchef på Saab
Saab har utsett Petter Bedoire till ny teknikchef (Chief Technology Officer,
CTO). Petter Bedoire tillträder sin tjänst den 1 november.
Petter Bedoire har arbetat på Saab sedan 1995 och har innehaft ett flertal ledande
positioner, senast som biträdande chef på Saabs affärsenhet EW (Electronic Warfare)
Systems inom affärsområdet Surveillance.
-

Jag ser fram emot det här uppdraget som i mycket handlar om att maximera
nyttan av de stora investeringar Saab har gjort och gör i forskning och
utveckling. Vi ska fortsätta att driva innovation och forskningssamarbeten för
att på bästa sätt tillgodose våra kunders framtida behov, säger Petter
Bedoire.

Som teknikchef kommer Petter Bedoire att leda och koordinera Saabs forskning och
utveckling för att säkerställa att Saab även fortsättningsvis ligger i teknologisk
framkant. Petter Bedoire kommer att rapportera till Christian Hedelin, strategichef på
Saab.
-

Vi ser stora möjligheter i införandet av banbrytande teknologier. Petter är,
med sin erfarenhet inom mjukvaruintensiv plattformsutveckling, perfekt att
leda Saab in i framtiden, säger Christian Hedelin.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i
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hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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