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Ludovic Mayot is de nieuwe country manager van Trasys Luxemburg  

Strassen, 17 juni 2019. 

Sinds14 juni is Ludovic Mayot de nieuwe country manager/delivery executive van Trasys Luxemburg, 
lid van Trasys International EEIG, de entiteit van de NRB Groep die gespecialiseerd is in ICT en 
adviesdiensten voor Europese instellingen en internationale bedrijven. 

Ludovic Mayot is 31 jaar oud, heeft een bachelor in computerwetenschappen en een master in 
management van de ICN Business School. Ludovic is een expert in consultingprojecten en IT program 
management met een sterke staat van dienst in het werken voor de Europese instellingen en voor 
lokale overheden. Hij begon te werken bij Trasys Luxemburg in januari 2018. Daarvoor werkte hij 
meer dan 7 jaar voor Wavestone (voorheen Kurt Salmon) en realiseerde hij adviesopdrachten binnen 
verschillende EU-instellingen.  In de jaren daarvoor werkte hij in Frankrijk en Duitsland voor bedrijven 
als La Poste, Villeroy & Boch en ArcelorMittal.  

Ludovic Mayot volgt Pascal Desart op in de rol van country manager voor Trasys Luxemburg. "Als 
delivery executive zal ik mijn huidige activiteiten nauwlettend blijven opvolgen en ontwikkelen", 
bevestigt Mayot. "We hebben het team ook versterkt om mij te helpen de extra werklast van de 
opdracht die ik als Country Manager op me zal nemen, op te vangen. Deze nieuwe rol heeft 
inderdaad tot doel de activiteiten van Trasys International verder te promoten en te ontwikkelen."  

"Trasys International en ons Luxemburgse team staan voor een uitdagende maar veelbelovende 
missie", bevestigt Pascal Laffineur, CEO van de NRB Groep.  "Ze hebben niet alleen een unieke 
positionering op meerdere belangrijke Europese raamcontracten. Bovendien, dankzij de combinatie 
van de kracht van de NRB Groep enerzijds en de zeer specifieke expertise in Europese en 
internationale zaken van dit team anderzijds, zijn ze één van de weinige organisaties die de volledige 
digitale transformatiecyclus van hun klanten kan dekken, van haalbaarheidsstudie en impact 
assessments tot de implementatie, het onderhoud en de opvolging".  

*** 

 

Noot voor de redactie: foto's in hoge resolutie van Ludovic Mayot kunnen via deze link worden 
gedownload. 

 

Over Trasys Luxemburg  

Trasys Luxembourg S.A. is een dochteronderneming van de NRB Groep en maakt deel uit van het 
team van Trasys International, dat gespecialiseerde ICT- en adviesdiensten aanbiedt aan 
internationale overheidsorganisaties en -bedrijven. Trasys International realiseerde in 2018 een 
omzet van 48,1 miljoen euro met meer dan 400 medewerkers.  

De missie van Trasys Luxemburg is in de eerste plaats om de EU-instellingen te begeleiden bij hun 
digitale transformatie en alle gerelateerde IT-uitdagingen. In dat opzicht leveren zij niet alleen 



hoogwaardige adviesdiensten, maar zorgen zij er ook voor dat deze instellingen kunnen beschikken 
over deskundige middelen. 

Trasys Luxemburg is gevestigd in Strassen in het Groothertogdom Luxemburg. 

De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank, de Europese Rekenkamer en de 
Publicatiebureaus van de EU zijn een voorbeeld van de belangrijkste klanten van Trasys Luxemburg.  

Meer informatie is beschikbaar op www.trasysinternational.com 

Contact: De heer Ludovic Mayot, +352 621 757 216 

Trasys Luxembourg S.A.  

283 Route d'Arlon L-8011 Strassen, Groothertogdom Luxemburg. 

 

Over de NRB Groep 

NRB definieert haar missie als "het leveren van optimale end-to-end ICT-oplossingen en -diensten in 
een langetermijn en nauwe samenwerking met haar klanten uit de publieke en private sector om de 
technologische, economische en maatschappelijke transformatie te vereenvoudigen".  

NRB biedt in dit kader een compleet pakket ICT-diensten aan in vier kerngebieden: consultancy, 
software, infrastructuur & cloud services en managed staffing. 

Waar NRB zich richt op specifieke sectoren zoals de publieke en sociale sector, de sector van energie 
& nutsbedrijven, de financiële dienstensector en de industriële sector, bieden de 
dochterondernemingen van de NRB Groep sectorspecifieke oplossingen die worden ondersteund 
door de schaalgrootte van de groep, ICT-infrastructuur en andere ondersteuning. Trasys 
International richt zich op Europese en internationale publieke organisaties en bedrijven. Xperthis 
biedt gespecialiseerde ICT-oplossingen voor de zorgsector. CEVI, Logins en Civadis bieden ICT-
producten en -diensten voor de lokale overheid. SIGGIS levert GIS-software en -advies voornamelijk 
aan de publieke sector en nutsbedrijven. UCON, ten slotte, is voornamelijk actief op het gebied van 
SAP IS-U en FI-CA voor nutsbedrijven.   

De NRB Groep realiseerde in 2018 een geconsolideerde omzet van 333 miljoen euro met meer dan 
2.000 medewerkers. 

 

Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be 

 

Contact : 

Daniel Eycken, directeur Marketing & Externe Communicatie  

NRB S.A., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2ème Avenue 65, B-404040 Herstal. 

T : +32 4 249 70 45 

E : daniel.eycken@nrb.be 

 


