
 
 
 
 

HydX förstärker! 
 
 

Johan Eriksson är nyanställd på HydX! 
Vi säger välkommen till Johan Eriksson, 39. Han är sedan i 
november anställd som teknisk säljare vid vårt kontor i Göteborg. 
– Detta ska bli väldigt roligt. Jag är tekniskt intresserad och vill 
verkligen förstå kundens behov, säger Johan. 
– Jag har stora erfarenheter av att arbeta med kunder inom olika 
segment och som behöver olika typer av lösningar. 
Han har arbetat med hydraulik inom olika segment sedan 2007, 
han har erfarenheter från marin hydraulik, arbetat med 
bränsleoptimering även arbetat med att hitta värdet i insamlad 
data. 
– Jag har arbetat mycket med att hjälpa kunder att förstå vilka 
möjligheter och svårigheter som finns med Internet of things, vi 

samlar mycket data i dag och det är viktigt att förstå vilket värde som finns i den datan, säger 
han. 
Vi på HydX är väldigt glada över att kunna knyta Johan till vårt företag. 
– Han är en välkommen förstärkning till ett redan starkt team. Johan tillför ny kompetens 
och framåtanda till vår starka säljorganisation och kommer framöver att hjälpa oss utveckla 
både befintliga och nya kunder, säger försäljningschef Henrik Pålsson. 
– Johan har goda kunskaper om tekniken, samt de kunder och marknader vi arbetar med. 
 
 
 

Den 19 september 2022 började Ales Strman på vår 
teknikavdelning. Han jobbar som tekniskt säljstöd vid vårt kontor i 
Mölnlycke, utanför Göteborg. 
– Ales kommer bli ett välbehövligt och bra tillskott till vår 
teknikgrupp och hjälpa oss med såväl elektroniklösningar som 
projektledning och hydraulik, säger Håkan Erlandsson, Technical 
Manager hos HydX. 
Ales har bott i Göteborgsområdet i nästan 20 år, han har arbetat 
inom fordonsindustrin och de senaste tolv åren har han jobbat 
som elkonstruktör. Han är lösningsorienterad och ser fram emot 
att få arbeta med olika typer av projekt. 
– Jag drivs av att få arbeta med utmanande lösningar och hjälpa 

olika typer av kunder, säger Ales. 
– Jag kommer att arbeta med teknisk support, men också som säljstöd mot hårdvara för att 
kunna hjälpa våra säljare att hitta den absolut bästa lösningen för kunden. 
Vi på HydX är väldigt glada över att ha knutit Ales till vårt team.  


