Ultimaker ขยายทีมผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสู่ระดับโลก
•

•

Sebastiaan Verhaar appointed as CCO
• Mariska van IJzerloo appointed as CPO
• Siebe Beintema appointed as CIO
Paul Heijmans appointed as VP Application Software R&D

อูเทร็คท์ – 12 กุมภาพันธ์ 2563 – เมื่อไม่ นานมานี ้ Ultimaker, ผู้นำด้ ำน desktop 3D printing ระดับโลก,
เสริมทัพทีมผูน้ ำด้วย 4 ผูบ้ ริหำรใหม่มำกควำมสำมำรถ เพื่อผลักดันให้ ธุรกิจเติบโตและไปได้ ไกลขึ ้นในระดับโลก
Sebastiaan Verhaar, CCO ที่ Ultimaker
เพื่อให้ เกิดประโยชน์จำกควำมสำเร็จของทีมกำรค้ ำประจำพื ้นที่ของ Ultimaker ใน APAC, EMEA และ US และมำกไปกว่ำนัน้
เพื่อผลักดันให้ ธุรกิจเติบโตมำกยิง่ ขึ ้น Sebastiaan Verhaar จึงถูกแต่งตังให้
้ เป็ น Chief Commercial Officer (CCO) Verhaar
จะช่วยกระตุ้นกำรทำงำนของทีมขำย ด้ วยประสบกำรณ์กว่ำ 16 ปี ของเขำจำกบริษทั Equinix และ Google
ในกำรวำงรำกฐำนและสร้ ำงควำมเติบโตของทีมขำยและทีมพัฒนำธุรกิจสู่ระดับโลก ในส่วนงำนของงำนบริกำรข้ อมูลทำงอินเทอร์ เน็ต
กำรสื่อสำรโทรคมนำคม ซอฟต์แวร์ขององค์กรขนำดใหญ่ กำรขำยซอฟต์แวร์ ในลักษณะ SaaS คลำวด์ และ IoT
ในขณะเดียวกันเขำเองก็เป็ นสักขีพยำนในกำรเติบโตของ Ultimaker ที่ก้ำวกระโดดและมำไกลภำยในเวลำไม่กี่ปี Verhaar
มีควำมรู้สกึ ตื่นเต้ นที่จะมีมีบทบำทสำคัญในกำรเพิ่มกำไรให้ กบั ธุรกิจของ Ultimaker ให้ มำกขึ ้นกว่ำเดิม
Mariska van IJzerloo, CPO at Ultimaker
แผนกำรเติบโตขัน้ สูของ Ultimaker จำเป็ นจะต้องมีองค์กรระดับโลกทีแ่ ข็งแกร่งและกว้ำงขวำง

เพื่อจะสนับสนุนวิสยั ทัศน์ของธุรกิจ Mariska van IJzerloo เข้ำร่วมใน Ultimaker เมื่อปลำยปี 2019
ทีผ่ ่ำนมำในฐำนะ Chief People Officer (CPO) เธอรับผิดชอบในส่วนงำน HR งำนพัฒนำบุคลำกรและผูน้ ำ
และควำมยั ่งยืนของธุรกิจ Van IJzerloo มีประสบกำรณ์ในกำรเป็ นผู้นำกว่ำ 15
ปี ในบริษัทด้ ำนนวัตกรรมและวิศวกรรมระดับโลก เช่น REEBOK, DENSO, Ardadis และ Amplemann
นอกจำกนี ้ยังเป็ นผู้วำงกลยุทธ์ฝ่ำยบุคคล ผู้นำ ผู้สรรหำบุคคมีศกั ยภำพ และเป็ นผู้พฒ
ั นำศักยภำพ Van IJzerloo
มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรให้ คำปรึกษำในกำรขยำยธุรกิจสู่ระดับโลก กำรที่องค์กรจะเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดได้
คนในองค์กรจำเป็ นจะต้ องเติบโตด้ วยเช่นกัน
เธอจึงถูกแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้สร้ ำงสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนทีด่ ีและสร้ ำงแรงบันดำลใจให้ กบั พนักงำนใน Ultimaker
ให้ เต็มเปี่ ยมทุกคน
Siebe Beintema, CIO at Ultimaker
ในฐำนนะ CIO คนใหม่ของ Ultimaker Siebe Beintema จะช่วยวำงกลยุทธ์ด้ำน IT เพื่อรองรับกำรเติบโตและควำมก้ ำวหน้ ำของด้ ำน IT
และทีมที่เกี่ยวข้ อง Beintema ได้ นำประสบกำรณ์กำรเป็ นผู้เชีย่ วชำญมำหลำยปี มำใช้ กบั Ultimaker ด้ วยตำแหน่งเดิมในส่วน IT
Management ในฐำนะ CIO ในบริษัทอย่ำง Thomas Cook และ Lefebvre Sarrut Group/Sdu. ภำยในเวลำ 5 ปี Beintema

ได้ ร่วมกำรเข้ ำซื ้อและควบรวมกิจกำรของชำวเบลเยียมและชำวดัตช์มำกมำย เขำจะรับผิดชอบในส่วนของกำรจัดกำรด้ ำนไอที กำรพัฒนำเว็บไซต์ ด้ ำน
ERP รวมไปถึงแพลตฟอร์ มด้ ำนซอฟต์แวร์ และกำรให้ บริกำร Beintema

มีควำมกระตือรื อร้ นที่จะสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ Ultimaker
โดยแรงผลักดันที่จะแบ่งปั นโซลูชนั และนวัตกรรมใหม่สำหรับบริษทั ให้ กบั เพื่อนร่วมงำนของเขำ และลูกค้ ำ
Paul Heijmans, Vice President Application Software R&D at Ultimaker
Siebe Beintema จะทำงำนอย่ำงใกล้ ชิดกับ Paul Heijmans ผู้ที่ถกู ต้ องตังให้
้ เป็ น VP Application Software R&D Heijmans
จะเป็ นผู้นำแผนกซอฟต์แวร์ ที่เกีย่ วกับ R&D Application และจะรำยงำนไปยัง Dick Moerkens CTO ของ Ultimaker
เขำได้ นำประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปี ในด้ ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มำใช้ กบั Ultimaker ซึง่ ประกอบด้ วยซอฟต์แวร์ สำหรับกำรปรับแต่งและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ สำหรับสร้ ำงผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ ำงและดำเนินกำรซอฟต์แวร์ สำหรับกำรให้ บริกำร (SaaS) Heijmans
จะมุ่งเน้ นกำรใช้ งำนและกำรทำให้ ซอฟต์แวร์ Ultimaker เป็ นรูปเป็ นร่ำง โดยกำรพัฒนำ Ultimaker Cura และซอฟต์แวร์ อื่น ๆ
ที่จะเกี่ยวข้ องกับกำรบริกำรในอนำคต Heijman
มีควำมภำคภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของทีมที่จะนำซอฟต์แวร์ มำให้ บริกำรในฐำนะคันเร่งสำคัญของกำรนำ 3D Printing มำใช้ ในระดับโลก

เกี่วกับ
Ultimaker
Ultimaker ได้เริม
่ ต้นกิจกำรตัง้ แต่ปี 2011 โดยได้สร้ำงและเครื่องปรินท์สำมมิติ ซอฟต์แวร์และวัสดุสงิ่ พิมพ์ต่ำงๆ

แบบเปิ ดและง่ำยต่อกำรใช้งำน ซึง่ ทำให้ ผ้ อู อกแบบมืออำชีพและวิศวกรสำมำรถสร้ ำงนวัตกรรมใหม่ได้ ทกุ วัน
ปั จจุบนั Ultimaker เป็ นหนึ่งในผู้นำตลำดด้ ำน desktop 3D printing จำกออฟฟิ ศที่เนเธอร์ แลนด์, นิวยอร์ ค, บอสตัน
และสิงคโปร์ เสริมด้ วยสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรผลิตจำกยุโรปและอเมริกำ ทีมระดับโลกกว่ำ 400 ชีวิต
ทำงำนร่วมกันเพื่อสร้ งกำรเปลี่ยนแปลงให้ เกิดกำรกระจำยเทคโนโลยีและกำรผลิตสู่พื ้นที่ต่ำง ๆ Ultimaker.com

