Commercieel en Marketing Directeur SGG Benelux

Dennis Wertheimer:
zo vader, zo zoon

Dennis Wertheimer (37) heeft een volgende belangrijke stap gezet in zijn toch
al imposante carrière bij Saint-Gobain. Gestart als managementtrainee onder
Jan Bom, is hij sinds maart Commercieel en Marketing Directeur Saint-Gobain
Glass Benelux. Daarmee treedt Wertheimer in de voetsporen van zijn vader die
een internationale marketingfunctie had bij een ander groot Frans merk, Remy
Martin, en ook met zijn gezin naar het buitenland trok.
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‘Commercie ligt mij
van nature het meest.’

www.glasinbeeld.nl
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Saint-Gobain maakt op het gebied
van vlakglas een strikte scheiding tussen productie enerzijds en bewerking,
handel en projecten anderzijds. ‘Die
structuur met Saint-Gobain Glass en
Glassolutions stelt ons in staat basisen bewerkt glas ook concurrerend aan
derden te kunnen leveren. Als sales-
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manager in Nederland krijg ik nu een
leidinggevende functie op het gebied
van glas in de Benelux met zowel verantwoordelijkheden op het gebied van
marketing als op het gebied van verkoop van het glas van onze floatproductie in Sambreville. Aan filialen, maar
ook aan derden. Veelzijdig, uitdagend
en samenhangend, want hoewel Glassolutions een eigen marketingstrategie
voert, werken we natuurlijk wel met
elkaar samen.’
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