GENERIX GROUP ANUNCIA A CHEGADA DE AÏDA
COLLETTE-SÈNE COMO DIRETORA EXECUTIVA (CEO)
25 de outubro de 2018.
Aïda Collette-Sène é nomeada Chief Executive Officer (CEO) da Generix Group,
empresa fornecedora de soluções colaborativas SaaS para o ecossistema da Supply
Chain e varejo. Uma posição recém-criada, compatível com a franco-canadense.
Acostumada a apoiar empresas internacionais em seu crescimento, ela trará para
a Generix Group sua experiência organizacional e operacional em atendimento ao
cliente. Aïda Collette-Sène é responsável por vários departamentos: Vendas,
Marketing, Recursos Humanos, Jurídico, bem como Consultoria e Serviços.

Uma empresa estruturada em torno
de seus clientes e focada em seu
desenvolvimento internacional
A prioridade de Aïda Collette-Sène é colocar a qualidade e o cliente no centro da
organização, para melhor atender às expectativas deles. Para isso, ela irá, entre
outros elementos, trabalhar em:
•
•

•

Acelerar o crescimento das vendas com base em uma estratégia de "Geração
de Demanda";
Consolidação da entrega para garantir um nível otimizado de
comprometimento do serviço com o cliente, independentemente de sua
localização geográfica;
Implantar uma política ambiciosa de Recursos Humanos, em escala global, a
fim de reter e atrair os talentos necessários para alcançar os objetivos acima.

Para definir sua missão dentro do Grupo, Aïda Collette-Sène disse: " Generix
Group é uma bela empresa, estável e sólida. A fim de prosseguir o seu crescimento, a
empresa hoje precisa adaptar sua organização e alcançar uma dimensão global. Essa
é a missão que Jean-Charles Deconninck, nosso Presidente, confiou a mim"., Ele

acrescenta: "A experiência internacional de Aïda Collette-Sène é um verdadeiro
trunfo para nossa empresa. Isso permitirá que a Generix Group acelere seu
desenvolvimento, garantindo crescimento e melhorando a lucratividade".

Uma
experiência
internacional
servindo uma ambição global
Após um MBA em "Sistemas de Informação e Organização" na Universidade de Laval
em Quebec, Aïda Collette-Sène iniciou sua carreira profissional no Canadá. Em
1996, após várias experiências adquiridas em grandes empresas de consultoria
norte-americanas, ela ingressou na Business Computing Company (CIA), filial da CGI,
antes de ser nomeada CEO da CIA na França em 2007.
Em 2010, ela se juntou à CGI França como CEO. Ela participou da fusão com a LOGICA
e
ocupou
o
cargo
de
Vice-Presidente
Sênior
até
2018.
Aïda Collette-Sène é membro da Syntec.

