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PrintenGMS Group Nederland krijgt nieuwe
conceptmanager
AMSTERDAM, 28 november 2013 14:00 | Door de redactie

Per 1 december 2013 krijgt GMS Group Nederland een nieuwe conceptmanager. Harm Kuijpers gaat vanwege
de sterke groei van GMS het team versterken.

GMS heeft nu 235 klanten en in 2014 wordt een sterke groei verwacht. Kuijpers zal verantwoordelijk worden voor het
aansluiten en ondersteunen van nieuwe klanten in Zuid-Nederland.

Elf jaar ervaring
Harm Kuijpers heeft in elf jaar tijd veel ervaring opgedaan in de financiële dienstverlenging. Hij heeft onder andere als
accountmanager bij MKB en bij de Rabobank gewerkt. Met deze ervaringen neemt GMS met Kuijpers een
belangrijke volgende stap in de ondersteuning van klanten.

Over GMS Groep Nederland
GMS Group is een samenwerkingsverband van jonge, innovatieve schoendetaillisten. GMS is het enige
samenwerkingsverband, dat door ondernemers zelf wordt geleid.

GMS Group Nederland

Alle vacaturesVacatures

Inkoopassistent (3) (Macintosh Fashion)
Hoofd designer3 (Cavallaro Napoli)
Junior Buyer Accessoires (Chasin)
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Gerelateerde berichten

GMS Nederland: 100% omzetgroei in 1e helft 2013
GMS Group Nederland presenteert nieuw
kinderschoenenconcept
Koos Jacobs versterkt team GMS Group Nederland
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