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Christian Schell – ny Head of HSSE på APM Terminals
Christian Schell blir ny Head of HSSE, med ansvar för säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor,
på APM Terminals i Göteborg. Han kommer närmast från Maersk Tankers där han arbetat
som Technical Business Process Owner.
- Vi är glada över att Christian Schell väljer APM Terminals. Han har lång erfarenhet av
säkerhet, arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor. Han har också dokumenterat goda ledaregenskaper vilket gör honom till rätt man för uppdraget, säger Keld Pedersen, VD APM
Terminals Gothenburg AB.
Christian är utbildad sjökapten och har en bakgrund inom handelsflottan, senast som
befälhavare hos Rederi AB Älvtank. Han har också haft olika tjänster i land inom
Broströmskoncernen och de senaste åren på Maersk Tankers. Christian har även stor
erfarenhet av att arbeta med olika företagsstandarder, teknik- och processorienterade
frågor samt kris- och katastrofberedskap.
- Mitt fokus blir att genomföra förbättringar både när det gäller miljö, arbetsmiljö, säkerhet
och hållbarhetsfrågor och där kommer medarbetarnas engagemang att vara avgörande för
att vi ska nå våra mål. Jag är bra på att samla människor, få struktur och ge tydliga riktlinjer.
Det kommer vara styrkor jag använder i min nya befattning, säger Christian Schell, som
började på APM Terminals den 17 mars.
APM Terminals tog över Göteborgs containerhamn 1 januari 2012 och arbetar hela tiden
med förbättringar inom säkerhet och med att öka konkurrenskraften. Den nya strategiska
befattningen Head of HSSE är ett led i den omfattande investeringsplan på drygt 800
miljoner kronor, som löper fram till 2017. Sedan APM Terminals tog över driften 2012 har
man lyckats minska andelen personskador med hela 50 procent. Bland annat har man
förbättrat trafiksäkerheten på området genom bättre skyltning, att fler medarbetare bär
varselkläder och att man skiljer olika trafikslag åt samt att man tydligt har kommunicerat
vikten av hög säkerhet på området till alla medarbetare.
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Om APM Terminals Gothenburg AB
APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till
och från Sverige. Terminalen har drygt 20-tal anlöp per vecka. Hit kommer direktanlöp, oceangående fartyg som
kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg, från andra hamnar i norra Europa. APM Terminals
Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående
fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från Göteborgs hamn transporteras med järnväg, vilket innebär stora
miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har 20 000 anställda i 68 länder och omsätter 4,8 miljarder
USD (2012). www.apmterminals.com

