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Genium Group België breidt uit

Maak kennis met onze nieuwe teamleden
Na een intensieve zoektocht is het Genium Group-team
twee consultants en een sales assistant sterker. De
Belgische vestiging deed het de voorbije jaren erg goed.
Een personeelsuitbreiding was dus geen overbodige luxe.
Nieuwsgierig naar wie ons team compleet maakt? Maak kennis met onze nieuwe collega's!
Bruno Laureys (Consultant)
Tonnen praktijkervaring
Bruno Laureys startte zijn carrière in de zomer van 1999. Kort daarvoor was hij
afgestudeerd als industrieel ingenieur. Tijdens zijn zes jaar bij Procter & Gamble oefende
hij leidinggevende functies uit. En was hij projectmedewerker. Bruno kwam terecht op
uiteenlopende diensten (van Productie tot Kwaliteit). En deed zo tonnen praktijkervaring
op.
Een goede functie bij een multinational opzeggen? Onbegrijpelijk voor velen. Maar Bruno
maakte op zijn dertigste al de overstap naar een Vlaamse kmo. Hij deed er nieuwe
ervaringen op in leidinggeven en coachen. En doorzwom alle primaire processen (aan- en
verkoop, transport, logistiek) en secundaire diensten (personeel, financiën, subsidies,
informatiesystemen, duurzaamheid).
Een job in de industrial services-sector (petrochemie)? Dat was Bruno’s laatste wapenfeit
voor hij bij Genium Group aan de slag ging. En opnieuw nam zijn professionele bagage
toe. Bruno’s expertise: innovatietrajecten, business process re-engineering, de invoering
van managementsystemen en de optimalisering van het bestuur in organisaties.
Buiten de werkuren brengt Bruno veel tijd door met zijn gezin. En sleutelt hij aan zijn
grote passie: oldtimers.
Nils Wandels (Consultant)
Talen- én wiskundeknobbel
November 2012. Nils Wandels heeft zijn masterdiploma net op zak. En hij mag al aan de
slag bij Genium Group. Wat voorafging? Een gevarieerde academische loopbaan, met talen
én wiskunde.
Nils behaalde in 2006 een masterdiploma in de Oosterse Talen en Culturen aan de
Universiteit van Gent. Zijn ‘oosterse ervaring’? Die scherpte hij aan in het NederlandsVlaams Instituut in Caïro. Maar hij wilde zich nog verder ontwikkelen. Want wiskunde
boeide hem óók. In 2011 ging hij dus Bedrijfskunde studeren aan de Vrije Universiteit
Brussel.

Vrije tijd? Dat staat voor Nils gelijk aan muziek. Nieuwe albums beluisteren,
concertbezoekjes, lezen en schrijven over muziek? Hij doet niets liever. In maart 2011
besloot hij zijn passie ook actief te botvieren. Hij richtte met enkele vrienden Sinews op.
Een uitlaatklep voor zijn ambities als zanger en gitarist. En heeft Nils nog wat tijd over?
Dan leest en schrijft hij kortverhalen.
Caro Mannaert (Sales Assistant)
HR-roots? Commerciële job!
In september 2012 behaalde Caro Mannaert haar bachelordiploma Office Management.
Enkele maanden later maakte ze al deel uit van het Genium Group-team. Een HR-functie?
Nee hoor. Caro koos het commerciële pad van Sales Assistant.
De perfecte balans vinden tussen uw wensen en die van Genium Group? Dat is Caro’s
uitdaging. En klantgerichtheid is haar sleutelwoord. Ze gaat integer en professioneel te
werk. En heeft wederzijds vertrouwen en respect hoog in het vaandel.
Squash, (zaal)voetbal of een partijtje snooker? Daaraan spendeert Caro haar vrije tijd. Met
de sportieve houding die ook haar werk kenmerkt.

