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PERSBERICHT 

Parijs, 25 oktober 2018 

 

GENERIX GROUP KONDIGT DE KOMST VAN MEVROUW AÏDA 
COLLETTE-SÈNE AAN ALS CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
Aïda Collette-Sène wordt benoemd tot Chief Executive Officer van Generix Group, een uitgever van 
collaborative SaaS-oplossingen voor het ecosysteem van de Supply Chain en retail. Een nieuwe functie, 
aangepast aan de Frans-Canadese. Met haar ervaring bij het ondersteunen van internationale bedrijven 
in hun groei, zal ze haar organisatorische en operationele expertise op het gebied van klantenservice 
inbrengen bij Generix Group. Aïda Collette-Sène is verantwoordelijk voor verschillende afdelingen: 
Verkoop, Marketing, Human Resources, Legal, maar ook Consulting en Services. 

EEN BEDRIJF GESTRUCTUREERD ROND HAAR KLANTEN EN GERICHT OP INTERNATIONALE 
ONTWIKKELING 

De prioriteit van Aïda Collette-Sène is om kwaliteit en de klant centraal te zetten in de organisatie, om 
steeds beter aan de verwachtingen te voldoen. Daartoe zal zij zich in het bijzonder richten op: 

 Versnelling van de omzetgroei op basis van een “Demand Generation” strategie; 
 Het handhaven van de Delivery om een optimaal niveau van klantgerichtheid te garanderen, ongeacht 
de geografische locatie; 

 Een ambitieus personeelsbeleid voeren op wereldschaal om de talenten, die nodig zijn om 
bovenstaande doelstellingen te bereiken, te behouden en aan te trekken. 

Om haar missie binnen de groep te definiëren, legt Aïda Collette-Sène uit: “Generix Group is een mooi, 
stabiel en gezond bedrijf. Om haar groei voort te zetten, moet het bedrijf vandaag haar organisatie 
aanpassen en een wereldwijde dimensie bereiken. Dit is de missie die mij is toevertrouwd door Jean-
Charles Deconninck, de Voorzitter van Raad van Bestuur”, die eraan toevoegt: “De internationale 
ervaring van Aïda Collette-Sène is een echte troef voor ons bedrijf. Het zal Generix Group in staat stellen 
om haar ontwikkeling te versnellen en tegelijkertijd haar groei te garanderen en haar rentabiliteit te 
verbeteren.”.  
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EEN INTERNATIONALE ERVARING TEN DIENSTE VAN EEN WERELDWIJDE AMBITIE 

Na een MBA “Information & Organization Systems” aan de universiteit van Laval in Quebec, begon Aïda 
Collette-Sène haar professionele carrière in Canada. In 1996, na enkele jaren ervaring in grote Noord-
Amerikaanse adviesbureaus, trad ze in dienst bij CGI’s Business Computing Company (CIA) voordat ze in 
2007 werd benoemd tot CEO Frankrijk. 

In 2010, trad ze in dienst bij CGI Frankrijk als CEO. Ze nam deel aan de fusie met LOGICA en bekleedde 
vervolgens de functie van Senior Vice President tot 2018. 

Aïda Collette-Sène is lid van Syntec. 

 

 

 

 

Over Generix Group  

Generix Group is een uitgever van SaaS-oplossingen, expert in Supply Chain Collaborative en omnichannel sales.  

Aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van partners, worden haar oplossingen gebruikt door meer 
dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 550 medewerkers van de groep ondersteunen dagelijks gerenommeerde klanten, leiders in 
hun sector, bij hun digitale transformatie. 

Generix Group, opgericht in Frankrijk in 1990, is beursgenoteerd op de Eurolist markt van Euronext Parijs, compartiment C 
(ISIN: FR0004032795).  

Kom hier meer te weten: www.generixgroup.com   
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