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Generix Group benoemt Philippe Seguin 
als hoofd voor de Business Unit Frankrijk 

 
Generix Group, provider van collaboratieve SaaS software voor de Supply Chain, kondigt de 
benoeming aan van Philippe Seguin tot Algemeen Directeur van de Business Unit Frankrijk. Hij is 
verantwoordelijk om de ontwikkeling van Generix Group op de Franse markt te versnellen en zijn 
klanten te ondersteunen bij de toepassing en het gebruik van oplossingen. 
 

Philippe Seguin stelt zijn zakelijke en technologische vaardigheden al 25 jaar ten dienste van grote 
Franse en internationale bedrijven.  

Philippe Seguin is afgestudeerd aan de ‘école supérieure des 
Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile’, 
heeft een masterdiploma in luchtvaartkunde & techniek en een 
masterdiploma in internationaal projectmanagement. 

Hij begon zijn carrière bij ArianeSpace als mechanisch en 
vloeistoftechnisch ingenieur, voordat hij in 1995 bij de Kamer 
van Koophandel en Industrie in Parijs kwam. Gedurende 3 jaar 

leidde hij internationale projecten voor de afdeling onderwijs van de Kamer in Zuid-Afrika, de Indische 
Oceaan en Latijs-Amerika. Vervolgens werd hij directeur van de afdeling ERP-integratie van Transiciel-
Sogeti (Capgemini Group), verantwoordelijk voor een Business Unit van 120 personen. 

Sinds Philippe Seguin in 2004 bij Generix Group is gekomen als Directeur Advies en Services, heeft hij 
op tal van uitdagingen gereageerd. In het bijzonder heeft hij aan het roer gestaan bij de omschakeling 
naar SaaS in het bedrijf. In eerste instantie werd hij aangeworven omwille van zijn ervaring met 
integratieprojecten bij grote IT servicebedrijven, maar de SaaS-golf bracht hem ertoe om de dagelijkse 
support- en klantenopvolgingsfuncties te integreren in zijn missies. Hij versterkt binnen de organisatie 
de aftersales en supportfuncties (24/7) en integreert ook R&D activiteiten.   

Na 15 jaar bij Generix Group zet Philippe Seguin zijn ontwikkeling voort en neemt hij in april 2020 
de functie van Algemeen Directeur Frankrijk op zich. De oprichting van een Franse entiteit binnen 
de groep zal het bedrijf in staat stellen haar activiteiten nog beter te structureren in Frankrijk, waar 
de hoofdzetel van dit internationaal gerenommeerd bedrijf is gevestigd, en de doelstellingen voor 
de groei van de omzet en het marktaandeel nauwlettend op te volgen, met een multidisciplinair 
team van supply chain experts. 

“Toen we de Franse entiteit creëerden, was het aanbieden van de functie aan Philippe een natuurlijke 
progressie. Zijn kennis van het bedrijf en ons ecosysteem, evenals zijn visie op de te maken 
ontwikkelingen in onze markt, zijn essentieel om ons leiderschap op de Franse markt te bevestigen”, 
zegt Aïda Collette-Sène, CEO van Generix Group. 

“Ik ben blij dat ik mijn ontwikkeling binnen Generix Group kan voortzetten, en ik ben zeer vereerd met 
dit bewijs van vertrouwen. Dit is een geweldige kans en ik ben blij dat ik mijn ervaring en energie kan 
gebruiken om deze nieuwe Business Unit te ontwikkelen. Deze klantgerichte uitdaging zal de groei 
van de groep op de Franse markt ongetwijfeld stimuleren. Onze doelstellingen: onze aanwezigheid en 



engagementen versterken en de loyaliteit bij onze klanten, maar ook bij onze teams verhogen”, 
verklaart Philippe Seguin, Algemeen Directeur van Generix Group Frankrijk. 

Over  Generix Group 

Generix Group is een Collaboratieve Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen 
en netwerk van partners. De SaaS-oplossingen worden gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 
550 medewerkers van de groep begeleiden dagelijks klanten zoals Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, 
Essilor, Ferrero en Geodis in de digitale transformatie van hun Supply Chain. Het collaboratieve platform, Generix 
Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. Het combineert de 
capaciteit van de uitvoering van fysieke stromen, dematerialisatie van informatie en de verbinding van 
bedrijfsprocessen met al hun partners in real time. Generix Supply Chain Hub is voor alle spelers binnen de Supply 
Chain: fabrikanten, externe logistieke dienstverleners (3PL/4PL) en retailers. Het bedrijf, opgericht in Frankrijk in 
1990, is beursgenoteerd op de Eurolist market van Euronext Parijs, compartiment C (ISIN: FR0004032795). 
Ontdek meer: www.generixgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


