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Madeleine Raukas
utsedd till vice vd för SJ
AB
Madeleine Raukas, chef för SJ ABs division Trafik & Service har utsetts till
den nyinrättade befattningen som vice vd för SJ AB.

SJs verksamhet fortsätter expandera i övriga nordiska länder med
ambitionen att bli ett nordiskt bolag. Samtidigt är det fortsatt stort fokus på
expansion på den svenska marknaden. Arbetet med trafikupphandlingar
såväl inom som utanför Sveriges gränser kräver SJs vd och koncernchef
Crister Fritzsons närvaro i många externa sammanhang. Han har också
internationella uppdrag som ordförande i The Community of European
Railway and Infrastructure Companies (CER) och vice ordförande i The
International Union of Railways (UIC).
Därför har en ny befattning som vice vd i SJ AB skapats, som i vd Crister
Fritzsons frånvaro fattar beslut i frågor som rör SJ ABs svenska kommersiella
del och tar ansvar för den svenska operativa verksamheten inom SJ AB.
SJ ABs nya vice vd Madeleine Raukas är chef för den största divisionen inom
SJ AB och även processägare för den operativa processen inom företaget.
Med sina sju år vid SJ är Madeleine väl förankrad inom organisationen.
Madeleine är även väl förankrad externt då hon haft roller i såväl
Samtrafiken som i Branschorganisationen för spårtrafik samt har många
kontakter med Trafikverket, Jernhusen med flera. Hon har även tidigare haft
roller som vice vd i Storstockholms Lokaltrafik (SL) och som vd för SAS
Ground Service Sverige.
- Det här är en naturlig förstärkning av SJs högsta ledning som vi gör i
samband med att koncernen nu växer. Med Madeleine Raukas på den
nyinrättade befattningen som vice vd får vi en erfaren ledare som är väl
förtrogen med de möjligheter och utmaningar som SJ står inför, säger SJs
styrelseordförande Siv Svensson.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4
600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige,
liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att
resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 284 stationer.
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