Jurgen Strijkers nieuwe General Manager Computacenter
Lokale expertise en internationale slagkracht versterken
Zaventem, 1 juli 2015 - IT service leverancier Computacenter stelt Jurgen Strijkers (37) aan als
nieuwe General Manager voor België en Nederland. Hij volgt Lieven Bergmans op die, binnen de
Computacenter groep, een internationaal coördinerende rol opneemt.
Jurgen Strijkers is geen onbekende bij Computacenter. Reeds in 2001 startte hij er als support
engineer, verantwoordelijk voor de dienstverlening aan klanten. Hij groeide door tot manager van
verschillende service teams om uiteindelijk in 2007 tot Head of Managed Services benoemd te
worden.
Een sterke Europese verankering en de beschikbaarheid van Infrastructure Operations Centers
en Group Service Desks over Europa, Zuid-Afrika en Azië, garandeert Computacenter klanten de
toegang tot innovatieve technologieën, kwalitatieve internationale dienstverlening én lokale
expertise.
Jurgen Strijkers, General Manager voor België en Nederland bij Computacenter: “We zijn trots op
de manier waarop we, over de jaren heen, onze eigenheid vormgegeven hebben. Daarbij
primeerden lokale expertise én persoonlijke, lange termijn relaties met klanten en partners. Deze
eigenheid willen we, naar de toekomst toe, zeker blijven koesteren. Daar bovenop willen we de
dienstverlening aan onze klanten verder uitbreiden door hen eveneens toegang te geven tot onze
corporate shared service desks en data centers. Hierdoor bieden we onze klanten een competitief
voordeel én leggen we de basis voor een solide, lokale groei.”
Dhr. Strijkers is gehuwd en trotse vader van 3 dochters. In zijn vrije tijd rijdt hij graag met de motor
en pikt hij af en toe een goed festival of muziekoptreden mee.
Over Computacenter
Computacenter is een van de belangrijkste onafhankelijke leveranciers van IT infrastructuur in
Europa. Het bedrijf adviseert organisaties en CIO’s rond IT strategie en implementeert de gepaste
technologie om zo bij te dragen tot de productiviteit en met IT een waardevolle partner te zijn voor
interne en externe gebruikers. Computacenter heeft filialen in verschillende Europese landen,
waaronder België. Het bedrijf heeft Infrastructure Operations Centers en Group Service Desks
verspreid over Europa, Zuid-Afrika en Azië, van waaruit hun medewerkers gebruikers
ondersteunen in 18 verschillende talen.
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