
 
Romain Siebenaler leidt Cisco's Luxemburgse verkooporganisatie 

 
 

Diegem, 1 december 2005 
 
Cisco Systems heeft Romain Siebenaler aangesteld als verkoopdirecteur voor het 
Groothertogdom Luxemburg. In die functie is hij verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en 
ondersteuning van die vestiging. Hij kan bogen op een jarenlange ervaring in de sector en 
rapporteert rechtstreeks aan Pol Vanbiervliet, algemeen directeur van Cisco België en 
Luxemburg. 
 
"Investeringen in intelligente netwerksystemen en nieuwe technologieën zijn een voorwaarde 
voor bedrijven om in de toekomst goed te blijven presteren. Gekoppeld aan mijn ervaring 
met het leiden, motiveren en uitbouwen van een verkoopploeg, is dat een prima vertrekpunt 
om mee te werken aan de verdere uitbouw van de Luxemburgse Cisco-organisatie. Om te 
blijven groeien, is het belangrijk nieuwe kansen te grijpen en aandacht te schenken aan alle 
professionele relaties, zowel intern als extern", zegt Romain Siebenaler. 
 
Romain Siebenaler (45) beschikt over vele jaren ervaring in de ICT-sector in Luxemburg. Na 
het beëindigen van zijn studies in Luxemburg en Duitsland, werkte hij achtereenvolgens bij 
Hewlett-Packard en bij Alcatel/NextiraOne waar hij toepasselijke zakelijke ervaring opdeed 
als country manager Luxemburg. 
 
Een digitale hogeresolutiefoto van Romain Siebenaler kan je downloaden via: 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/PRS 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 24,8 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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