
2021-03-26 08:03 CET

Adrian Dunne er ansat som Executive
Vice President Operations i Norwegian

Adrian Dunne er ansat som EVP Operations i Norwegian. Dunne har mere end
30 års ledererfaring i luftfart.

- Jeg er meget glad for at kunne byde Adrian Dunne velkommen om bord.
Hans solide lederegenskaber og dybtgående viden om branchen bliver vigtig,
når vi forbereder os på den hårde konkurrence i takt med at virkningerne af
pandemien aftager, siger Jacob Schram, koncernchef i Norwegian.

De første 16 år af sin karriere tilbragte Dunne i det irske flyselskab Aer
Lingus, hvor han havde flere forskellige stillinger, inklusiv hovedansvaret for



flyselskabets drift i lufthavnene Heathrow ved London og i Dublin. De
seneste 15 år har han haft forskellige lederroller i Ryanair, blandt andet som
Director of Ground Operations og Director of Operations.

- Norwegian er et ambitiøst og innovativt flyselskab med kunder og ansatte i
fokus. Jeg ser frem til at bidrage til den videre udvikling af selskabet i en tid,
hvor hele luftfarten er under forandring, siger Adrian Dunne.

Adrian Dunne (født 1968) er irsk statsborger. Han har en Master i Aviation
Management & Leadership fra Dublin City University. Dunne tager over for
Johan Gauermann, der tiltrådte som midlertidig EVP Operations i juni 2020.
Gauermann fortsætter i stillingen indtil videre for derefter at returnere til sin
faste stilling som SVP Flight Operations, når Dunne tiltræder. Adrian Dunne
får arbejdsplads på Norwegians hovedkvarter udenfor Oslo. Startdatoen
offentliggøres på et senere tidspunkt.

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til
”Flybranchens bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets
produkter, service og nyskabelse indenfor luftfart.

I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der underskrev FN’s program for
klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive klimaneutralt inden 2050.

Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et netværk af
kortdistanceruter i Norden og Europa.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

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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