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Operations manager till QuickBit – Samsom 
Kebedom ansluter 
 
QuickBits mission är att göra kryptovaluta till en naturlig del av människors vardag. Som ett led i att ytterligare vässa 
vårt erbjudande har vi nu rekryterat Samsom Kebedom i rollen som Operations Manager. 
 
Vår senaste rekrytering heter Samsom Kebedom. Han är sedan mitten av februari baserad i Stockholm och jobbar 
som Operations Manager. Samsom är 30 år och kommer senast från The Humble Co, där han jobbade som COO. 
Han har också erfarenhet som managementkonsult på EY samt revisor från bland annat Deloitte och Grant 
Thornton. Samsom har en utbildning som Civilekonom från Jönköpings University. Serod Nasrat, vd för QuickBit, 
kommenterar rekryteringen av Samsom: 
 

- Att lyckas knyta till oss en Operations Manager av Samsoms kaliber är väldigt bra. Hans bakgrund passar 
QuickBit perfekt givet vart vi står idag och vart vi är på väg. Jag har känt Samsom under en tid innan han 
anställdes och är övertygad om att han är rätt person för att bygga processer som stöttar en fortsatt stark 
utveckling. Det känns väldigt bra att ha Samsom ombord och jag ser fram emot att arbeta tillsammans 
med han. 

 
Läs intervjun nedan för att lära känna Samsom mer. 
 
Hej Samsom, välkommen till QuickBit. Berätta kort vad du gjort innan du kom till oss på QuickBit. 
Hej, stort tack. Kul att vara här. Innan QuickBit arbetade jag som COO på ett bolag som utvecklar och säljer 
miljövänliga munvårdsprodukter. Dessförinnan jobbad jag fem år på EY som managementkonsult med rådgivning 
mot främst globala, börsnoterade bolag. Jag har även jobbat några år med revision på EY, Deloitte samt Grant 
Thornton.  
 
En Operations Manager, vad gör en sån på QuickBit? 
Som operations manager har jag ett övergripande ansvar över bolagets verksamhet. På QuickBit innebär min roll 
att ansvara för design, utveckling samt implementation av relevanta strukturer och processer för att förbättra 
verksamhetsstyrningen. Konkret innebär det att jag leder arbetet med att ta fram strategier, driver olika interna 
projekt samt tar fram och utvecklar processer för hur vi ska jobba framöver. 
 
Vad var det som lockade med QuickBit? 
Fintech-branschen har haft en väldigt spännande och intressant utveckling de senaste åren. Vi ser ständigt nya 
betalsätt konkurrera med de klassiska kort- och fakturatjänsterna, det har blivit enklare och säkrare att ta lån samt 
att vi hela tiden ser nya typer av valutor uppstå. Det är blandningen av nytänkande, innovation och att röra sig i nya 
miljöer som lockat mig till QuickBit. 
 
Slutligen, vad gör du på din fritid? 
Jag har stor passion för resor och så är jag väldigt intresserad av mat, mode och design. Helst av allt kombinerar jag 
gärna dessa. Favoritresmålet är Paris, det är en stad som ger mig utlopp för samtliga intressen på samma gång. 
 
 

Vill du veta mer, kontakta: 
P-A Nyman, Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ) 
pa@quickbit.eu 
+46 70 813 22 02 
 
------------------------------------ 
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala 
marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och 
erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag 
till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar. 


