Persbericht
Utrecht, 1 mei 2018 - Hierbij informeren we U dat Roy Versluis het stokje heeft overgenomen van
Marc Deelen en per 1 mei is aangesteld als algemeen directeur van Otis Nederland.
Met meer dan 10 jaar ervaring binnen Otis, waarvan de laatste 3 jaar als regio directeur in de
Randstad, heeft Roy een sterke basis om de kwaliteit, de klanttevredenheid en de
innovatiekracht van Otis Nederland verder te laten groeien.
Otis zal zich als wereldwijd marktleider inzetten op drie belangrijke pijlers:
1. Kwaliteit en digitalisering van Service en het vergroten van de klanttevredenheid
2. Betrokkenheid van de Otis medewerkers
3. Groei van Nieuwbouw- en Moderniseringsactiviteiten
Na bijna 4 jaar als algemeen directeur van Otis Nederland heeft Marc Deelen besloten om zijn
carrière buiten de Otis organisatie voort te zetten.
Marc Deelen zal per 7 mei starten bij Stanley Security waar hij als General Manager Benelux en
lid van het Europese management team de taak heeft gekregen de positie van Stanley Security
verder te versterken.
We bedanken Marc Deelen voor zijn inzet de laatste jaren en wensen Roy Versluis veel succes bij
Otis.
Noot voor de redactie:
Over Otis
Otis is ’s werelds grootste fabrikant van liften, roltrappen en rolpaden. Architecten en
aannemers, projectontwikkelaars en eigenaren van gebouwen kennen Otis
als de wereldmarktleider op het gebied van personentransport. Wij produceren, installeren,
moderniseren en onderhouden liften, roltrappen en rolpaden, maar wij beschouwen het zoeken
naar de juiste oplossing als één van onze kerntaken. Of de klant nu een geavanceerd liftsysteem
bestelt voor het hoogste gebouw ter wereld of een eenvoudige lift nodig heeft voor een
gebouw van twee verdiepingen: wij zetten ons in om de veiligste en meest betrouwbare
oplossing te vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Conne van der Krogt
TEL
+31 887 500 617
EMAIL connevander.krogt@otis.com

