VIANEN – FEBRUARI, 2022

Cees de Jong benoemd tot nieuwe CEO CONTACTCENTER4ALL
Contactcenter softwarebedrijf CONTACTCENTER4ALL heeft Cees de Jong benoemd als haar
nieuwe CEO. Cees volgt Marcel Reuvers, CEO en medeoprichter van CONTACTCENTER4ALL op.
De jarenlange ervaring in de ICT sector en het vervullen van diverse (inter)nationale
directiefuncties bij o.a. Detron, Vancis, Atos en KPN maken dat Cees de aangewezen persoon is
om de internationale groei van CC4ALL uit te bouwen en verder te professionaliseren.
CONTACTCENTER4ALL is een Nederlands Software bedrijf dat native contact center software
ontwikkeld voor en gecertificeerd is door Microsoft. Het bedrijf heeft haar eerste internationale
stappen op de markt gezet met CC4Skype en heeft nu met name met CC4Teams een sterke
positie in de markt. CONTACTCENTER4ALL staat bekend op haar uitgebreide functionaliteiten en
gebruikersgemak en maakt momenteel een sterke groei door.
Cees zal zijn expertise toevoegen om maximaal in te spelen op de internationale ontwikkelingen
van hybride work solutions vanuit de cloud en daarmee de groei te versnellen.
“Met Cees de Jong hebben wij veel kennis en ervaring in huis gehaald, iemand die onze internationale
groei verder kan versnellen en de organisatie verder kan professionaliseren.”
Marcel Reuvers, voormalig CEO en medeoprichter
“Het versterken en verder uitbouwen van de marktpositie van CONTACTCENTER4ALL is een prachtige
uitdaging waar ik met heel veel plezier aan begin. Met de nieuwst state of the art software van
CC4Teams heeft CONTACTCENTER4ALL een sterk portfolio voor de toekomst.”
Cees de Jong, CEO

Cees wordt eindverantwoordelijk voor het management van CONTACTCENTER4ALL. Marcel zal
als directielid aanblijven en zich bezighouden met strategie en externe relaties
Over CONTACTCENTER4ALL

Wij zijn een team van contactcenter experts met een gezamenlijk doel; mensen met elkaar verbinden, vormgeven aan de
industrie en impact maken.
Je zou kunnen zeggen dat wij de ambassadeurs van gesprekken zijn. Om een zinvol gesprek te hebben, moet je bedrijven
met hun klanten verbinden, scholen met hun studenten, ziekenhuizen met hun clienten en u met ons.
Met CONTACTCENTER4ALL is verbinding maken en een gesprek voeren eenvoudig ... op elk kanaal, altijd en overal.
Onze software is native ontwikkeld voor en gecertificeerd door Microsoft. Het is intuitief, en hierdoor erg gemakkelijk in
gebruik, eenvoudig te beheren en het geeft u, met een druk op een knop alle inzichten die u nodig heeft.
Dus connect met ons; we zullen u vol trots onze oplossing laten zien in een gepersonaliseerde demo.
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