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Uitbreiding directieteam Ford Belgium 
 
 
Sint-Agatha-Berchem, 20 september 2011 - Ford neemt de komende jaren een aantal 
belangrijke initiatieven om zijn positie op de markt van de bedrijfsvoertuigen te verstevigen. Om 
deze initiatieven kracht bij te zetten, wordt een aparte afdeling binnen Ford Motor Company 
(Belgium) NV opgericht. 
 
Het nieuwe Bedrijfsvoertuigen Team zal geleid worden door Sarah Timmermans, op dit 
ogenblik verantwoordelijk voor Sales & Operations, personenwagens en bedrijfsvoertuigen. 
Sarah heeft een lange ervaring opgebouwd bij Ford, zowel op nationaal als op internationaal 
vlak, in Marketing, Sales & Aftersales. Zij is het best geplaatst om de europese initiatieven in 
verband met bedrijfsvoertuigen op de Belgische en Luxemburgse markt te implementeren en te 
ondersteunen als Directeur Bedrijfsvoertuigen. 
 
Op 26 september start Olivier Gelas bij Ford Belgium en op 1 november wordt hij de nieuwe 
Sales & Operations Manager voor personenwagens. Olivier is nieuw voor Ford, maar een man 
met ruime ervaring in de automobielindustrie. Hij startte zijn carrière bij Renault Trucks in 1993 
en was vervolgens ook actief bij Toyota en Fiat. Olivier Gelas zal in zijn nieuwe functie bij Ford 
verantwoordelijk zijn voor Sales Field, Dealer Operations, Fleet & Remarketing. 
 

### 
 

Fotos van Olivier Gelas en Sarah Timmermans zijn te vinden op www.fordpers.be/nl/pictures/ 
 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 166,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations 
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. The first Ford cars 
were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 
1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles in Belgium & Luxemburg.  
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe.  
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