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GTT anställer Tom Homer till att leda
EMEA-försäljningsorganisation
September 28, 2020 — GTT Communications Inc.(NYSE: GTT), den ledande
globala cloud networking-leverantören till multinationella kunder, meddelar
idag att Tom Homer blir en del av ledningsgruppen som Senior Vice President
Europe för att leda GTT:s försäljnings- och kundserviceorganisation i EMEA.
Tom Homer har över 25 års erfarenhet från telekombranschen, där han har
haft ledande befattningar hos bland annat Telstra, Global Cloud Exchange
och Cable & Wireless.

”Tom har väldokumenterad erfarenhet av att leda internationella
organisationer inom telekomindustrin till signifikant organisk tillväxt",
kommenterar Ernie Otega, GTT:s chief revenue officer och interim vd. ”I sin
senaste roll ledde Tom ett team som nästan fördubblade intäkterna i sin
region och markant förstärkte kundupplevelsen. Jag ser mycket fram emot
den positiva effekt som hans ledarskap kommer att medföra genom att stärka
GTT:s tillväxt och kundnöjdhet.”
Tom Homer kommer till GTT från en rådgivande roll på Laser Light – en
hybrid mjukvaru-, satellit- och fiberplattformsverksamhet där han var chief
customer officer och ansvarig för försäljning, produkt, marknadsföring och
kundupplevelse. Dessförinnan var Tom managing director EMEA på Telstra,
där han var ansvarig för utveckling och genomförande av strategi i hela
regionen. Tom var dessutom ansvarig för Telstras globala
kundnöjdhetsprogram och under hans tid så utökade verksamheten sin
närvaro avsevärt över hela EMEA.
Tom Homer är en regelbunden deltagare och talare på branschevenemang
inom ämnen som moln, digital transformation och mjukvarudefinierade
nätverk.
Detta pressmeddelande från GTT är en översättning av den ursprungliga engelska
versionen. Syftet är att säkerställa konsekvens i betydelsen mellan de engelska
och svenska versionerna, i händelse av skiljaktigheter så ska den engelska
versionen gälla.

Om GTT
GTT kopplar samman verksamheter runt om i världen och till samtliga
applikationer i molnet. Våra kunder drar nytta av högkvalitativ service
baserad på våra kärnvärden enkelhet, snabbhet och agilitet. GTT äger och
driver ett globalt tier 1-internetnätverk och har ett omfattande erbjudande
inom nätverkstjänster för molnet. För mer information om GTT (NYSE: GTT),
besök www.gtt.net.
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