
ZANGO FÖRSTÄRKER OCH BREDDAR
– Det känns fantastiskt spännande att få med Jenny i 
teamet. Med Jenny samt de två konsulterna Johan 
Valton och Petter Sjöstrand som partners i Zango får vi 
ett ännu vassare och mer kompetent team. Zango drivs 
av Anders Heland, Johanna Lycken och mig, berättar 
Mikael Bladh, VD på Zango.

UPPDRAG I MÅNGA BRANSCHER
Kunderna som anlitar Zango är i behov av hjälp med 
projektledning, företagsutveckling och upphandling. 
Zango har uppdrag både inom offentlig och privat 
verksamhet i en rad olika branscher. Jenny, Johan och 
Petter kommer förstärka företaget ytterligare.

SKILLNADEN MELLAN ZANGO OCH  ANDRA 
KONSULTBOLAG
– Många konsulter pekar ut riktningen, men lämnar 
företaget att själva slutföra åtgärderna. Så jobbar inte vi 
på Zango.

ZANGO VÄXER
Välkommen Jenny Sörling, 
projektledare och 
kommunikationsstrateg.

Vi är med hela vägen 
till målet – och vi 
garanterar resultat.

”

– Vi tar en aktiv roll på ett operativt plan med väl grundat
strategiskt arbete. Det kan tyckas obekvämt, men i 
längden är det väldigt effektivt. Vi är med hela vägen till
målet – och vi garanterar resultat, förklarar Mikael Bladh.
– Det känns väldigt roligt att vara en del av ett företag
som arbetar med engagemang, resultatfokus och 
kommunikativt ledarskap som viktiga ledord , konstaterar
Jenny Sörling.

HUR SER ETT DRÖMUPPDRAG UT, JENNY?
– Jag trivs i projekt som innehåller genomgripande
verksamhetsutveckling, där intressenterna är många och
kommunikationsbehovet är stort. Nyfikenhet och viljan
att lära nytt är en stor drivkraft i det jag gör – så därför
tycker jag att det mesta är roligt att gå in i.

FLER OMFATTANDE UPPDRAG
Zango arbetar både i omfattande projekt och i mer 
kortsiktiga uppdrag. Med ännu fler i teamet öppnar man 
nya möjligheter för att kunna ta sig an förfrågningar som 
gäller mer omfattande uppdrag.  
– Zango har nu ett ännu bredare utbud, med nischade
kompetenser inom bland annat kommunikation och
logistik. Så nu ser vi fram mot att kunna utveckla ännu
fler företag och skapa ännu mer affärsnytta , menar
Mikael Bladh.
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