
   
 

   
 

 

Thông cáo báo chí  

Về việc công bố quyết định mở rộng đội ngũ ban lãnh đạo tại Ultimaker với 

mục tiêu hỗ trợ sự phát triển toàn cầu 

• Ông Sebastiaan Verhaar được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh (CCO) 

• Bà Mariska van IJzerloo được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự (CPO) 

• Ông Siebe Beintema được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) 

• Ông Paul Heijmans đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu và Phát 

triển Phần mềm Ứng dụng - VP Application Software R&D 

Thành phố Utrecht – ngày 12 tháng 2 năm 2020 – Ultimaker, doanh nghiệp hiện đang dẫn đầu thị 

trường về máy in 3D để bàn, quyết định công bố mở rộng ban lãnh đạo với 4 thành viên tài năng sau 

đây nhằm thúc đẩy hơn nữa mục tiêu phát triển toàn cầu 

Ông Sebastiaan Verhaar, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh (CCO) tại Ultimaker 

Nhằm thúc đẩy sự thành công của Ultimaker trên các khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), khu 

vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) cùng Hoa Kỳ, ông Sebastiaan Verhaar được bổ nhiệm là 

Giám đốc Kinh doanh (CCO), giữ vai trò chính trong việc phát triển kinh doanh toàn cầu của 

Ultimaker. Đặc biệt, ông đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn như Equinix và 

Google, đồng thời đã thành công trong việc thành lập, phát triển đội ngũ kinh doanh và phát triển 

doanh nghiệp trong hàng loạt các lĩnh vực như dịch vụ dữ liệu Internet, viễn thông, phần mềm 

doanh nghiệp, SaaS, giải pháp đám mây (Cloud) và Internet vạn vật (IoT). Chứng kiến sự phát triển 

vượt bậc của Ultimaker trong những năm vừa qua, ông Veehar rất hào hứng khi bản thân có thể 

đóng vai trò chính trong việc đưa lợi nhuận của Ultimaker lên một tầm cao mới. 

Bà Mariska van IJzerloo, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự (CPO) tại Ultimaker 

Đồng hành cùng với kế hoạch tăng trưởng đầy hoài bão của Ultimaker đòi hỏi đội ngũ Ultimaker phải 

tăng cường và mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, để hỗ trợ mục tiêu này, bà Mariska van 

IJzerloo đã chính thức gia nhập Ultimaker cuối năm 2019 với tư cách là Giám đốc nhân sự (CPO), 

chịu trách nhiệm về sự phát triển bền vững của nhân sự, con người và lãnh đạo. Bà Van IJzerloo có 

hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các công ty kỹ thuật và đổi mới toàn cầu, chẳng hạn như 

REEBOK, DENSO, Arcadis và Ampelmann. Bên cạnh là một nhà chiến lược về nhân sự, lãnh đạo, thu 

hút nhân tài và phát triển tài năng, chuyên môn của bà còn nằm trong việc đào tạo, hướng dẫn và 

khuyến khích các nhân sự hướng đến toàn cầu hóa các tham vọng và hoài bão. Theo bà Van IJzerloo, 

sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức chỉ có khi mọi người trong tổ chức cũng phát triển và kế hoạch 

của bà là sẽ không ngừng thúc đẩy nhằm khuyến khích một môi trường làm việc lành mạnh và 

truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên Ultimaker cùng phát triển 

Ông Siebe Beintema, Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) tại Ultimaker 

Với vai trò là Giám đốc Công nghệ thông tin (CNTT) (CIO) tại Ultimaker, ông Siebe Beintema đóng vai 

trò xác định rõ hơn về thực thi Chiến lược CNTT đồng thời hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của 
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phòng Công nghệ thông tin và các phòng ban liên quan khác tại Ultimaker. Với nhiều năm kinh 

nghiệm làm việc dưới vai trò là Quản lí bộ phận CNTT và là Giám đốc CNTT cho các công ty lớn như 

Thomas Cook và Lefebvre Sarrut Group / Sdu, ông tự hào hoàn toàn có thể đóng góp cho sự phát 

triển của Ultimaker. Chỉ trong vòng 5 năm qua, Beintema đã tham gia vào việc mua lại và sáp nhập 

các công ty khác nhau từ Bỉ và Hà Lan. Tại Ultimaker, ông sẽ chịu trách nhiệm quản lý mảng CNTT, 

phát triển web, ERP, cũng như nền tảng phân phối dịch vụ và phần mềm. Ông mong muốn hỗ trợ sự 

phát triển không ngừng của Ultimaker bằng cách thúc đẩy và chia sẻ các giải pháp mới, sáng tạo cho 

công ty, đồng nghiệp cũng như khách hàng của mình. 

Ông Paul Heijmans, được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Phần 

mềm Ứng dụng tại Ultimaker 

Ông Beintema – Giám đốc Công nghệ thông tin, sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với ông Paul Heijmans, 

người được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Ứng dụng - VP 

Application Software R&D tại Ultimaker. Ông Heijmans sẽ quản lý phòng Nghiên cứu và Phát triển 

Phần mềm Ứng dụng và báo cáo trực tiếp với ông Dick Moerkens, Giám đốc công nghệ (CTO) tại 

Ultimaker. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ sư phần mềm bao gồm phát triển 

các phần mềm tùy chỉnh, xây dựng phần mềm, cùng các dịch vụ xây dựng và hoạt động phần mềm. 

Tại Ultimaker, ông Heijmans sẽ hoàn toàn tập trung vào việc định hình và thực hiện chiến lược phần 

mềm cho Ultimaker, sự phát triển của phần mềm Ultimaker Cura và các dịch vụ liên quan đến phần 

mềm khác trong tương lai. Heijmans tự hào có thể góp phần trong nhóm cung cấp và phát triển 

phần mềm mã nguồn mở, đóng vai trò là công cụ tăng tốc quan trọng trong việc áp dụng in 3D toàn 

cầu. 

 

Về Ultimaker 
 
Từ năm 2011, Ultimaker đã thành công đem đến một giải pháp in 3D mở và dễ sử dụng với hệ sinh 
thái bao gồm máy in 3D, phần mềm và vật liệu cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư chuyên nghiệp 
không ngừng đổi mới mỗi ngày. 
Cho tới nay, Ultimaker tự hào là công ty dẫn đầu thị trường máy in 3D để bàn. Các văn phòng ở Hà 
Lan, New York, Boston và Singapore - cộng với các cơ sở sản xuất ở Châu Âu và Mỹ - với đội ngũ hơn 
400 nhân viên toàn cầu của Ultimaker không ngừng nỗ lực hợp tác để đẩy nhanh quá trình chuyển 
hóa từ sản xuất tập trung sang sản xuất phi tập trung, phân phối kỹ thuật số, và sản xuất tại địa 
phương. Ultimaker.com  
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