
Ingvar Larsson, Lindex VD, är Årets Chef 2016

Lindex VD Ingvar Larsson har blivit utsedd till Årets Chef. Utmärkelsen tilldelades Ingvar ikväll på Chefsgalan som gick av stapeln på ett
fullsatt Grand Hotel i Stockholm. 

Juryns motivering:

”Kombinera trygg, jordnära och ärlig med målmedveten, resultatinriktad och strategisk och du får en bra bild av denna chef. Beskrivs av medarbetare som
”oljan i maskinen” och har happiness som ledord. Botar sin allergi mot nedskärningsprogram med ständigt förändringsarbete, kundfokus och stort hjärta.”

Ingvar Larsson är sedan 2014 VD på Lindex och har dessförinnan haft flera ledande befattningar både inom moderbolaget och Lindex Sverige men också
inom H&M, både i Sverige och internationellt.

Grattis Ingvar, hur känns det att vara Årets Chef?
- Tack, det känns naturligtvis jätteroligt! Först och främst är det väldigt glädjande att ha blivit nominerad och att sedan till och med vinna denna utmärkelse
är ju extra kul. Jag känner ett stort engagemang och passion för mitt arbete och jag är tacksam för att jag har fått möjligheten att jobba tillsammans med
så många fantastiska medarbetare och ledare som givit mig mycket inspiration och kunskap genom åren.

Hur skulle du beskriva dig som ledare? 
- Jag är optimistisk, intresserad och nyfiken på många områden vilket jag tror speglar mig som ledare. Jag har stor tilltro och förväntan på mina
medarbetare och tycker det är viktigt att arbeta tillsammans som ett team med tydliga värderingar som grund för vårt arbete och våra beslut. Att vara lyhörd
och se vad som motiverar och utvecklar medarbetare har också alltid varit viktigt för mig, likaså att finnas tillgänglig.

Lindex nådde fina resultat för 2015, hur har ditt ledarskap bidragit?
- Jag är tydlig med Lindex vision och våra mål dit och jag vill att varje enskild medarbetare ska förstå sin roll och sitt ansvar. Vi har genomfört viktiga
åtgärder under året och vi nådde den bästa försäljningen någonsin för både sista kvartalet och december månad. Vi kan alltid finna saker vi kan förbättra
och utveckla och min roll är att säkra att vi gör framsteg och att alla är delaktiga. 

Chefgalan är Sveriges viktigaste ledarskapsevenemang och anordnades i år för 14:e året i rad av tidningen Chef. Galan lyfter fram och hyllar de chefer som
på olika sätt utmärkt sig i sitt ledarskap. Temat för årets Chefsgala var ’Svenskt ledarskap i toppklass – vad är hemligheten?’.
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Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 490 butiker på 18 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


