
Adrian Dunne

2021-03-26 08:00 CET

Adrian Dunne blir ny Executive Vice
President Operations på Norwegian.

Adrian Dunne har anställts som Executive Vice President Operations på
Norwegian. Dunne har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar i
flygbranschen

– Jag är väldigt glad över att kunna önska Adrian Dunne välkommen
ombord. Hans gedigna ledaregenskaper och djupa kunskap om flygbranschen
blir betydelsefullt när vi nu förbereder för en tuff konkurrens när effekterna
av pandemin avtar, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.



Dunne tillbringade de 16 första åren av sin karriär på det irländska
flygbolaget Aer Lingus där han hade flera olika befattningar, inklusive
huvudansvaret för flygbolagets verksamhet på flygplatserna Heathrow och
Dublin. Vidare har han de senaste 15 åren haft flera ledande befattningar på
Ryanair, bland annat som Director of Ground Operations och Director of
Operations.

– Norwegian är ett ambitiöst och innovativt flygbolag med fokus på kunder
och anställda. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla bolaget vidare i en
tid när hela flygbranschen är i förändring, säger Adrian Dunne.

Adrian Dunne (född 1968) är irländsk medborgare. Han har en Master i
Aviation Management & Leadership från Dublin University. Dunne tar över
efter Johan Gauermann som tillträdde som EVP i juni 2020. Gauermann
fortsätter tjänsten tills vidare och återgår därefter till sin ordinarie tjänst som
SVP Flight Operations. Adrian Dunne kommer att arbeta på Norwegians
huvudkontor utanför Oslo. Tillträdesdagen tillkännages senare. 

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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