Persbericht

Geert Volders nieuwe directeur Ascento
Mechelen, 27 juni 2013 – Ascento, de hr-dienstverlener gespecialiseerd in rekrutering en selectie,
talent en performance mangement en outplacement, heeft Geert Volders als nieuwe directeur
aangesteld. Geert Volders zal bij Ascento, een divisie van t-groep, focussen op de kernkwaliteiten
en zo een verdere groei uittekenen. Geert Volders heeft een ruime ervaring van meer dan 20 jaar
binnen de hr- en marketingwereld.
Geert Volders studeerde Psychologische Wetenschappen aan de K.U.Leuven en startte zijn
professionele loopbaan bij Masterfoods, waar hij verscheidene sales- en marketingfuncties
uitoefende. In 1999 ging hij aan de slag als managing director bij Jobat. Vanaf 2003 vervulde Geert de
rol van managing director bij Acerta Consult, waar hij nadien de functie van managing director sales
en marketing opnam. Na een periode als zelfstandig project- en interimmanager kiest hij nu voor
Ascento, waar hij vanaf september aan de slag gaat als directeur.
Geert zal bij Ascento een sterke focus leggen op de verdere groei van het
bedrijf door in te zetten op de kernkwaliteiten: “de belangrijkste activiteiten
van Ascento zitten in alles wat te maken heeft met het aantrekken, de
ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid van talent binnen bedrijven. Laat
dit nu net de uitdaging zijn voor onze economie de komende jaren! Ascento is
met een ervaren consultantsteam, een uitstekende methodologie en een
sterke kwalitatieve aanpak uitermate goed geplaatst om, nog meer dan ooit
tevoren, bedrijven en organisaties bij te staan in de inzetbaarheid van hun
medewerkers. Samen met mijn team zal ik de komende jaren hier werk van
maken en zo een boeiend groeipad uittekenen voor Ascento.”
“Wij zijn erg blij met de komst van Geert”, stelt Kris Matthijs, algemeen directeur t-groep België.
“Onder zijn leiding zullen we onze uitbouw als fullservice HR-provider succesvol kunnen verder zetten
met een focus op lange termijn partnerships en dit vanuit de eigenheid en de waarden van ons
bedrijf. Ik kijk er alvast naar uit om dit samen met Geert te realiseren.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij :
t-groep, Kris Matthijs, algemeen directeur t-groep België, op 0474 97 41 24 of via mail:
kris.matthijs@t-groep.be
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 75 consultants werken vanuit negen 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.

