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Cisco Systems heeft Pascal Methens aangesteld als algemeen directeur van zijn Belgische en 
Luxemburgse verkoopvestigingen. Hij wordt er vanaf 2 februari verantwoordelijk voor het 
lokale team en een uitgebreid partnernetwerk die samen innovatieve netwerken 
commercialiseren. Pascal Methens zal Dirk De Taey vervangen, die de voorbije vijf maanden 
op interimbasis de lokale werking van Cisco leidde. In zijn nieuwe functie rapporteert Methens 
aan Andy Lockhart, algemeen directeur voor Cisco in Noord-Europa. 
 
Omdat geavanceerde computernetwerken blijvend aan belang winnen in ondernemingen, 
het onderwijs, overheden en bij de mensen thuis, gaat Methens verderwerken aan de 
uitbouw van zijn nieuwe werkgever: "Als marktleider is Cisco het best geplaatst om nieuwe en 
rendabele netwerksystemen op de markt te brengen. We investeren namelijk meer dan wie 
anders in interessante technologische ontwikkelingen op dat vlak. Ik zie vooral kansen op het 
vlak van beveiliging, telefonie en geïntegreerde communicatie, draadloos netwerkgebruik 
thuis, onderweg en op kantoor; en een nieuw dienstenaanbod van serviceproviders", zegt 
Pascal Methens. 
 
"Het doet ons genoegen om een bekwaam manager als Pascal Methens aan het hoofd van 
onze Belgische en Luxemburgse vestiging te mogen krijgen. Hij bezit de nodige kennis van de 
informatica- en telecommarkt om onze klanten te helpen in de verdere convergentie van 
hun spraak-, gegevens- en videonetwerken. Zijn jarenlange ervaring met serviceproviders, 
grote en kleinere bedrijven zal veel betekenen voor onze klanten en partners", aldus Andy 
Lockhart. 
 
Pascal Methens (39) werkte sinds 1997 bij Belgacom, waarvan de laatste drie jaar als 
algemeen directeur van de Corporate & Data Customers-afdeling voor grote bedrijfsklanten. 
Als lid van het strategische en het directiecomité, leidde hij er onder meer het rebranding-
project van Belgacom. Voordien werkte Methens zeven jaar voor computerfabrikant Apple, 
waarvan twee jaar als algemeen directeur voor de Benelux. Hij is licentiaat wiskunde aan de 
universitaire faculteit van Namur, behaalde een MBA aan de universiteit van Louvain-la-
Neuve, een postuniversitaire graad in Business Administration aan de Brusselse universiteit en 
een graad in internationaal management aan het Franse INSEAD. 
 
Een digitale hogeresolutiefoto van Pascal Methens kan je downloaden via: 
http://files.quadrantcommunications.be 
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