Sofia Wadensjö Karén, ny vd för UR. Foto: Thron Ullberg.
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Sofia Wadensjö Karén blir vd för UR
UR:s styrelse har beslutat att Sofia Wadensjö Karén blir ny vd för UR. Hon
kommer närmast från tjänsten som vd och chefredaktör för tidningen Vi.
– Sofia Wadensjö Karén är publicist och djupt grundad i tron på att UR och
public service kan göra skillnad i vårt samhälle. Hon är också en bevisat
framgångsrik chef och förändringsledare. Det är den kombinationen av
kompetenser som vi har letat efter och funnit i Sofia, säger Lisa Lindström,
UR:s styrelseordförande och den som har lett arbetet med att rekrytera UR:s
nya vd. Jag är övertygad om att Sofia kommer kunna fortsätta UR:s
förändringsresa och skapa kraft i att ta bolaget vidare in i det nya
medielandskapet med att göra skillnad i människors lärande. Ett uppdrag som
känns viktigare än någonsin.
Bakom sig har Sofia Wadensjö Karén många års erfarenhet från arbete inom
publicistik på bland annat Aftonbladet. Hon är utbildad journalist och
styrelseordförande i samarbetsorganisationen Utgivarna.
– Det här är verkligen ett spännande uppdrag. För mig personligen är
kombinationen journalistik, kunskapsförmedling och folkbildning
oemotståndligt lockande. Jag ser nu fram emot att tillsammans med alla
kompetenta medarbetare lyfta, vidareutveckla och förtydliga UR. Jag har haft
fantastiska år på Vi, men i dessa tider – där inte bara journalistik utan även
våra grundläggande demokratiska värderingar till viss del ifrågasätts – har
jag svårt att föreställa mig ett mer meningsfullt uppdrag än det som vd på
UR, säger Sofia Wadensjö Karén.
Tillträdesdag är ej fastställd.
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