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Verandering van de raad van bestuur van NTN-SNR
NTN-NSR kondigt een verandering van organisatie aan binnen haar
Directiecomité en benoemt Christophe Idelon tot Vice-President,
verantwoordelijk voor de business unit Automotive Aftermarket. Hij
neemt de positie over van Jean-François Debrosse, die de groep
heeft verlaten.
Christophe Idelon, die de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk was voor
het West-Europese verkoopmanagement van de Automotive
Aftermarket activiteiten, neemt met onmiddelijke ingang, in de functie
van Vice-President, de leiding van de business unit Automotive
Aftermarket.
Opgeleid als ingenieur, is hij in 1990 bij de groep gekomen en heeft
sindsdien verschillende commerciële functies bekleed. Na drie jaar als
Sales Manager van de afdeling Industry Germany werd hij in 2003
benoemd tot Sales Manager van de business unit Industry. In 2005 werd
hij verkoopdirecteur van de Aerospace activiteiten, voordat hij in 2015 bij
de business unit Automotive Aftermarkt aan de slag ging.
Christophe Idelon legt uit: "Het is een grote eer voor mij en ik dank de
voorzitter voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld. Ik ben
vastbesloten om onze groei voort te zetten door steeds meer waarde te
bieden aan onze klanten en door met trots de merkkleuren van de NTN
groep te dragen, met hun sterke positie in de eerste uitrusting."
De organisatieverandering is direct van kracht. Christophe Idelon is nu
lid van het Directiecomité en zal rapporteren aan Alain Chauvin,
Voorzitter en CEO van NTN Europa en Afrika.
--- EIND --Over NTN-SNR
NTN-SNR ROULEMENTS is een entiteit van NTN Corporation. NTN Corporation is
goed voor een omzet van meer dan 5,7 miljard euro en is een van ’s werelds
toonaangevende ontwerpers, ontwikkelaars en fabrikanten van wentellagers (3e in de
wereld) en homokinetische koppelingen (2e in de wereld). NTN Corporation is
aanwezig in de industriële sector, de automotive sector en de lucht- en ruimtevaart.
De overname van SNR Roulements in 2007 door NTN Corporation stelde de groep in
staat om haar aanwezigheid in Europa en haar positie als wereldleider te versterken.
NTN in Europa heeft bijna 7000 mensen in dienst en heeft 15 productielocaties,
waaronder 7 in Frankrijk.
Voor aanvullende informatie zie ook www.ntn-snr.com
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Christophe Idelon, vanaf januari 2020 Vice-President van de business unit Automotive
Aftermarket van NTN-SNR

Contact
NTN-SNR Roulements
Communications Manager Automotive Aftermarket
Carol Donat
Carol.Donat@ntn-snr.fr
Marketing Coordinator Automotive Aftermarket (Benelux)
Anja Kaupschäfer
Anja.Kaupschaefer@ntn-snr.de
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