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Philips Lighting benoemt Gert Roeckx tot Country Manager voor België en
Luxemburg
Brussel, België – Philips Lighting, een onderdeel van Royal Philips (NYSE: PHG, AEX, PHIA) en
wereldleider in verlichting, kondigt de benoeming aan van Gert Roeckx (48 jaar) tot Country
Manager België en Luxemburg.
De heer Roeckx volgt op 25 april 2016 Frank Van Der Vloed, General Manager Philips Lighting
Benelux, op die het bedrijf voor de BeLux markt op interimbasis bijkomend heeft geleid. De
heer Roeckx komt aan het hoofd te staan van zo een 1 360 werknemers.
_

“Wij verwelkomen Gert Roeckx van harte en spreken de hoop uit dat hij zich binnen Philips
Lighting volledig kan ontplooien om samen met onze klanten fantastische verlichtingsoplossingen te realiseren die het leven van mensen verbeteren en bijdraagt aan de
transformatie waarin de verlichtingsindustrie zich bevindt”, aldus Frank van der Vloed.
Gert Roeckx maakt de overstap naar Philips vanuit Unisys waar hij Country & Sales Manager
voor België en Luxemburg was.
“Ik ben zeer blij en enthousiast om bij Philips Lighting te starten. Benieuwd hoe innovatie in
combinatie met sterke teams een dynamische markt kan beroeren”, aldus de heer Roeckx.
###
Een biografie en foto in hoge resolutie zijn beschikbaar op het Philips Newscenter.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Sabrina Heymans
Communications Philips Lighting BeLux
Tel: +32 (0)471 83 88 18
E-mail: sabrina.heymans@philips.com
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Over Philips Lighting
Philips Lighting, onderdeel van Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), is wereldleider op het
vlak van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Ons inzicht in de manier waarop licht
de mens positief beïnvloedt, gekoppeld aan onze verregaande technologische knowhow, stelt
ons in staat om digitale verlichtingsinnovaties aan te reiken die een nieuwe toegevoegde
waarde bieden, verrijkende gebruikerservaringen mogelijk maken en bijdragen tot een beter
leven. Wij zijn actief op zowel de professionele markt als de consumentenmarkt en verkopen
meer energie-efficiënte LED-verlichting dan eender welke andere onderneming. Als koploper
in connected verlichtingssystemen en -diensten benutten we het Internet der dingen om licht
een nieuwe dimensie te verlenen die verder reikt dan verlichting alleen, en zowel woningen,
gebouwen als stedelijke ruimtes ingrijpend te veranderen. In 2015 bedroeg onze omzet 7,4
miljard EUR en stelden we wereldwijd 33.000 mensen tewerk. Meer informatie over Philips is
te vinden op www.philips.com/newscenter.
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