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OCEAN CLOUD GROUP        PERSBERICHT 1 FEBRUARI 2021

OCEAN CLOUD GROUP IS KLAAR OM HAAR AUTONOME GROEI TE VERSNELLEN
Sinds 4 januari 2021 versterken Jan van der Jagt en Jean-Philippe Martin het team van Ocean Cloud Group. 
Jan vervult de functie van Business Unit Manager en wordt commercieel aanspreekpunt voor de klanten 
van Ocean Cloud Group. Jean-Philippe start als Commercial Manager Transport in België en Frankrijk. Met 
Jan en Jean-Philippe aan boord gaat de groep met vertrouwen vol gas vooruit.

Jan van der Jagt heeft ruim vijftien jaar commerciële en operationele ervaring binnen de vloeibare 
levensmiddelen transport. “Ocean Cloud Group heeft mooie groeiplannen”, vertelt Jan. “In mijn rol als 
Business Unit Manager ga ik mijn bijdrage leveren om Ocean Cloud Group nog sterker neer te zetten als 
allround logistiek en transport partner in de voedingsmiddelenindustrie. Klanten en relaties kunnen mij 
benaderen voor alles wat met aanvragen, tenders, projectmanagement of niet-operationele zaken te 
maken heeft”.

Jean-Philippe Martin start als commercieel manager België en Frankrijk binnen de Ocean Cloud Group. 
Jean-Philippe vertelt: “Inmiddels heb ik twintig jaar ervaring in de transportwereld, met name gericht op 
België en Frankrijk. Zo heb ik in het verleden voor een grote voedingsmiddelentransporteur de business in 
België opgericht. Ik kijk ernaar uit om mijn Belgische en Franse netwerken te activeren en uit te breiden 
om waarde toe te voegen voor Ocean Cloud Group. Daarbij ben ik het aanspreekpunt voor alle 
commerciële en operationele zaken in België en Frankrijk”.

Jan en Jean-Philippe staan 100% klaar voor u om alle vragen en opdrachten te bespreken. Aarzel niet en 
neem gerust contact met hen op.


