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Samenvatting Wim Melis is aangesteld als Country Manager Benelux voor de
Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling. Met een ervaring van meer
dan 20 jaar in de luchtvaartsector zal Wim Melis zijn lokale expertise
inzetten om de uitbreiding van Vueling in de Benelux vorm te geven.

Details Wim Melis (48) is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brussel en
bouwde over meer dan 20 jaar een uitgebreide expertise op in de
luchtvaartsector. Zo was hij gedurende 14 jaar Key Account Manager, Sales &
Marketing Manager en Sales Manager Benelux bij Scandinavian Airlines. Bij
British Airways was hij gedurende 4 jaar Business Account Manager om
vervolgens 1 jaar als Sales Manager Direct & Specialists Markets te werken.
In de periode 2013-2014 was hij Head of Corporate Sales bij Brussels
Airlines.

Als Country Manager van Vueling voor de Benelux zal Wim Melis de
doelstellingen van Vueling in de Benelux ondersteunen in het kader van haar
expansiestrategie vanuit Schiphol en Brussels Airport.

Citaten Ik ben verheugd dat Wim ons team komt versterken en ik verwacht veel
van onze samenwerking. Door zijn uitgebreide lokale ervaring en
expertise in de sector is hij de juiste persoon om onze activiteiten op
Schiphol en Brussels Airport vorm te geven. 
— Alex Cruz, CEO van Vueling

Ik kijk er echt naar uit om bij te dragen aan de uitbreiding van de
activiteiten van Vueling in de Benelux, die reeds een vliegende start
hebben genomen in de zomer met 10 directe bestemmingen naar
Spanje, Portugal en Italië vanuit Schiphol. Ik ben ervan overtuigd dat
deze unieke uitdagingen mijn werk uitermate boeiend zullen maken! 
— Wim Melis, Country Manager Vueling Benelux
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