Persbericht

Nathalie De Regge nieuwe Business Unit Manager Limburg bij Ascento
Mechelen, 19 december 2013 – Ascento, de HR-dienstverlener gespecialiseerd in rekrutering &
selectie, talent & performance management en outplacement, stelt Nathalie De Regge aan als
nieuwe Business Unit Manager voor Limburg. Nathalie De Regge zal bij Ascento, een divisie van tgroep, verantwoordelijk zijn voor de Limburgse business unit. Nathalie heeft een ruime ervaring
van meer dan 10 jaar in de HR-wereld.
Nathalie De Regge studeerde Bedrijfspsychologie aan de KU Leuven en startte haar professionele
loopbaan in het selectie- en rekruteringsbureau Consultants in Personnel Management (CPM), waar
ze al snel geoutsourced werd bij Alcatel. In 2000 ging ze aan de slag als HR Professional bij Alcatel,
om vervolgens in 2001 de rol van Account Manager bij CareerFever op te nemen. Vanaf 2003 werkte
Nathalie als senior HR consultant bij Acerta Consult. Meer dan tien jaar later kiest zij voor Ascento,
waar ze sinds december 2013 aan de slag is als Business Unit Manager Limburg.
Nathalie zal binnen Ascento de Limburgse business unit leiden: “Na meer
dan 10 jaar als HR consultant gewerkt te hebben boeit deze sector mij
nog steeds met evenveel passie. Mijn overstap naar Ascento laat me
enerzijds toe om verder te groeien in mijn loopbaan, zowel inhoudelijk als
op het vlak van competenties en verantwoordelijkheden, en biedt me
anderzijds ook kansen om de ervaring die ik reeds opbouwde te delen
met zeer getalenteerde collega’s. Ascento als organisatie spreekt mij
vooral aan omwille van haar pionierschap, haar no nonsense aanpak en
sterk professionalisme. Als één van de grootste HR adviesbureaus van het
land liggen hier mooie uitdagingen te wachten. Ik zal ze met een grote
gedrevenheid en een gezonde dosis leergierigheid aangaan”.
“Wij zijn erg blij met de komst van Nathalie”, stelt Geert Volders, directeur Ascento. “Haar ruime
ervaring in het uitbouwen en verder ontwikkelen van een eigen klantenportefeuille maar ook in het
uitvoeren van outplacementprojecten, het verzorgen van opleidingen als trainer in verscheidene
domeinen (o.a. ‘Functioneringsgesprekken voeren’, ‘Teambuilding & Teamontwikkeling’ of nog
‘Loopbaangesprekken voeren) en haar expertise in teamcoaching en individuele competentie- en
persoonlijkheidscoaching maken van Nathalie de geknipte persoon om onze Limburgse afdeling te
leiden en verder te laten groeien.”
Voor meer informatie kunt u terecht bij :
Ascento, Geert Volders, directeur Ascento, op 0477 47 70 80 of via mail: geert.volders@ascento.be
Citigate, Evi Robignon, Account Manager, op 0472 82 84 33 of via mail: erobignon@citigate.be
Ascento
Ascento maakt deel uit van t-groep en is een gevestigde waarde binnen de top 5 van de HR-adviesbureaus.
Meer dan 80 vaste consultants werken vanuit 8 kantoren aan diverse HR-projecten. Ascento consultants bieden
professioneel en kwalitatief advies op vlak van Rekrutering & Selectie, Talent & Performance Management en
Outplacement.
t-groep
t-groep is een HR-dienstverlener actief in België, Nederland en Polen. Op de Belgische markt is t-groep gekend
via de divisie t-interim die zich richt op de markt van de uitzendarbeid, en de divisie Ascento die zijn klanten
professioneel en kwalitatief advies aanbiedt op het vlak van Rekrutering & Selectie, Talent & performance
Management en Outplacement. In Nederland en Polen is t-groep actief via de uitzendgroep Luba. Wat t-groep
onderscheidt van de andere spelers op de HR-markt is de sociaal-ethische benadering, gekoppeld aan een
marktconforme dienstverlening. t-groep, met hoofdzetel in Mechelen, beschikt over een 140-tal kantoren waar in
totaal ongeveer 710 mensen werken.

