Persbericht

Nieuwe CEO bij Getronics BeLux
Daniel Minschart is vanaf vandaag de nieuwe Chief Executive Officer bij Getronics BeLux.
Met 30 jaar ervaring in de IT-industrie en verschillende leidende management en sales
functies bij Hewlett-Packard, ambieert hij het volle potentieel van de “ICT Workspace
Company” te ontplooien
Brussel, 23 mei 2016 – Daniel Minschart oefent vanaf vandaag de functie uit van CEO BeLux bij
Getronics, wereldwijd één van de leidende ICT-dienstverleners. Hij neemt er de plaats in van Marc
Dick, die naast zijn verantwoordelijkheden als Chief Finance Officer ook 3 maanden de rol van CEO adinterim opnam. Daniel Minschart krijgt tevens ook de leiding over Connectis France, het Franse filiaal
van de groep en zal ook nauw samenwerken met het sales team van Getronics Nederland.
Daniel Minschart kan terugblikken op meer dan 30 jaar ervaring in de ICT-industrie waarvan meer dan
15 jaar als succesvol business manager. Hij bekleedde verschillende topfuncties bij Hewlett-Packard en
Atos waarbij zijn klantgericht leiderschap in combinatie met een uitgebreide managementervaring
hem toe lieten complexe internationale projecten tot een goed einde te brengen.
Hij zal deze kwaliteiten nu aanwenden om het groeipotentieel van Getronics en Connectis te
optimaliseren. “We zullen focussen op toegevoegde waarde voor onze klanten, “operational
excellence” en strategische sales in de volledige BeNeFraLux regio,” aldus de nieuwe CEO. “Het is
belangrijk voor zowel Getronics als Connectis om hun marktaandeel, diensten en leidende positie te
versterken en hun technologische voorsprong en visie verder uit te diepen.”
Mark Cook, Group CEO van Getronics deelt deze ambities: “ik ben er van overtuigd dat de ervaring van
Daniel en zijn bewezen staat van dienst in general management, IT-outsourcing en -diensten de
implementatie van onze nieuwe portfoliostrategie en de vooropgestelde groei van Getronics in de regio
zal ondersteunen.”
Over Getronics
De Getronics Family is een ICT-dienstengroep die de merken Getronics en Connectis omvat en toebehoort aan
de AURELIUS Group, een holdingmaatschappij met hoofdkantoor in München (Duitsland). De Getronics Family
kan terugblikken op een rijke geschiedenis van ruim 125 jaar, heeft ongeveer 6.500 medewerkers in 22 landen
in Europa, Azië-Pacific en Latijns-Amerika en heeft een compleet aanbod aan geïntegreerde ICT-diensten voor
grote ondernemingen en organisaties uit de overheidssector. Dit aanbod omvat diensten op zeer diverse
domeinen: Workspace, Applicaties, Unified Communications, Datacenter, Cloud, Consulting, Partner
Technology, Managed Services en Veiligheid.
Getronics is de drijvende kracht achter de Getronics Workspace Alliance, een uniek model dat klanten
wereldwijd een consistente IT-dienstverlening garandeert, met één enkel contactpunt en één
facturatieorganisatie. De diensten worden in meer dan 90 landen geleverd. Volgens Ovum is GWA wereldwijd
de nummer 3 Managed/Maintained End-user Devices met een totaal van 7,4 miljoen workspace-assets voor
klanten.
Voor meer informatie, raadpleeg onze website http://www.getronics.com/
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