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Montea versterkt haar commerciële team en bevestigt
daarmee de ambitie om de vastgoedportefeuille in België
verder uit te breiden en te optimaliseren.

 SL-Consultancy, vertegenwoordigd door
Frédéric De Vreese, voor de functie van
Portfolio Manager.
Frédéric De Vreese (37) is sinds 2012 werkzaam bij North Sea
Port (voorheen Havenbedrijf Gent). Hij startte er als
Comercieel Manager en is sinds 2016 Hoofd Investeren &
Trafiek. Frédéric De Vreese is Licentiaat Rechten en behaalde
een Master in Management voor Overheidsorganisaties. Zijn
grondige kennis omtrent multi-modale hubs, in combinatie
met zijn breed netwerk, zal Montea ondersteunen in haar
verdere groei-ambities in België.

 Adina Rotaru, voor de functie van
Business Developer Stockspots.
In 2018 lanceerde Montea als eerste in België een Airbnb
voor de logistieke sector. Bedrijven die opslagruimte over
hebben, kunnen die via het online platform Stockspots
aanbieden aan bedrijven die er tijdelijk nood aan hebben. Dit
intiatief beantwoordde duidelijk aan een vraag in de markt,
op heden staan reeds meer dan 300 opslagruimtes in de
Benelux op het platform, waarvan 100 in België.
Om dit succes te bestendigen, heeft Montea Adina Rotaru
aangetrokken als Business Developer voor het platform in
België. Adina Rotaru (39) kent de logistieke wereld goed. Zij
was meer dan 2 jaar werkzaam bij Ahlers als Global Key
Account Manager. Voordien werkte zij voor Tabaknatie als
Sales Manager Transport en Manager Conventional and
Multimodal Department. Adina Rotaru heeft politieke
wetenschappen gestudeerd en volgde een specialisatie in
Europese politieke en sociale integratie.
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 Marijke Dheedene, voor de functie van
Commercial & Marketing Coordinator
(vanaf 1/04/2019).
Marijke Dheedene (33) heeft in haar loopbaan een grondige
ervaring in communicatie verworven. Zij werkte als Project
Manager communicatie voor de FSMA/Wikifin en als
Corporate Communication Officer bij de KBC Groep. Marijke
Dheedene heeft een Master in de Politieke Wetenschappen
en een Bachelor in de Journalistiek.

Peter Demuynck, Chief Commercial Officer: “Deze versterking van het commercieel team met zeer ervaren
professionals maakt dat wij volop kunnen inspelen op de snel veranderende supply chain, waar vakkennis
en partnerships cruciaal zijn”.

OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH”
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC),
gespecialiseerd in logistiek vastgoed in België, Nederland en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt.
Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende
vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 30/09/2018
vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.183.508 m², verspreid over 52 locaties. Montea
Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP). Montea verkreeg op 5/09/2018
de EPRA BPR Gold Award.
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