Ema Cavka blir ny ansvarig på Tecto Transactions
Den 2 maj tillträder Ema Cavka som ny General Manager för Tecto Transaction. Med bra
erfarenhet kring komplex försäljning och med tidigare eget eCommerce bolag träder hon in
i rollen med uppdrag att leda dess fortsatta utveckling på marknaden och skapa en ny
strategisk position för Tecto Transactions.
- Vi välkomnar Ema Cavka och är mycket glada att hon har accepterat rollen som General
Manager hos oss på Tecto Group. Vi har sökt en stark och värdestyrd ledare som trivs med att
driva företag i en hög förändringstakt. Hennes affärsmannaskap och erfarenheter från både
fastighetsbranschen och eCommerce är en styrka som kommer att vidareutveckla Tecto
Transaction i en positiv riktning till glädje för våra kunder, säger Mattias Nilsson, Tecto Groups
ordförande.
”Tecto Group är ett företag med starka värderingar som linjerar väl med mina egna ambitioner
och verkliga vilja att göra affärer” säger Ema Cavka. Jag ser fram emot att axla rollen som
General Manager och driva Tecto Transaction framåt på ett entreprenöriellt sätt, med fortsatt
tillväxt och mot en ökad, digitalisering och kundnytta.”
Ema har en examen från Malmö Universitet i fastighetsvetenskap och har arbetat inom
försäljning sedan 2012. Ema kommer närmast som fastighetsmäklare från MOHV där hon de
senaste fem åren har arbetat i positioner inom marknad och försäljning.
Tecto Transactions är ett handelsföretag som i sin tur ägs av Tecto Group. Tecto Group är
ett investeringsföretag som genom att vara långsiktig och aktiv ägare förvaltar och utvecklar
ett antal företag.
”Tecto Group har visat att verkligt fokus på kund och affärer skapar goda förutsättningar för en
stark utveckling ” menar Ema.
Ema Cavka efterträder Mattias Nilsson som drivit Tecto Transaction de senaste 3 åren.
Mattias lämnar för ett nytt uppdrag som General Manager för Hedin Bils lastbilsdivision,
Hedin Trucks.
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