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Nominatie 

Jean-Luc Guénard benoemd tot managing director bij 

LPR 

 

De Europese palletpoolingspecialist LPR, La Palette 

Rouge, kondigt de benoeming aan van Jean-Luc 

Guénard als managing director per 1 april 2022. 
 

Jean-Luc Guénard heeft een Master in Supply Chain 

Management van de universiteit van Le Havre 

(Frankrijk), en een Executive Master of Business 

Administration van ESCP.  

Jean-Luc kan bogen op een ruime internationale 

ervaring in managementfuncties. Als managing director 

van CHEP in Polen en de Baltische staten in 2000 leidde 

hij de groei van de dochteronderneming in de Centraal- 

en Oost-Europese markt, en vier jaar later ging hij de 

afdeling Sales & Customer in Londen versterken, waar 

hij aan het hoofd stond van een nieuw 

accountontwikkelingsprogramma voor logistieke 

dienstverleners (3PL). In 2006 lanceerde en leidde hij de 

CHEP's Automotive-afdeling in China, voor hij in 2010 

het management van de afdeling Sales & Marketing van 

CHEP France op zich nam. Vanaf 2011 was hij de 

General Manager Europe bij PORTAKABIN, een bedrijf dat zich toespitst op modulaire 

bouwoplossingen. In 2017 nam hij de leiding over van de internationale afdeling Operations van 

de LOXAM Group. 

 

Als managing director van LPR zal Jean-Luc de positie van LPR in Europa verder versterken en de 

groei van het bedrijf in goede banen leiden door nieuwe kansen in de sector te benutten. 

Daarnaast zal hij het milieubeleid van het bedrijf naar een hoger niveau tillen om de doelstellingen 

rond duurzaamheid voor 2025 te halen. 

 

"In een wereld die voortdurend in verandering is, vormt de toeleveringsketen de basis van 

verandering. Ik kijk er alvast naar uit om de samenwerking met onze partners in Europa verder te 

zetten en hun transitie naar een meer circulaire toeleveringsketen te ondersteunen dankzij de 

voordelen van huurpallets. Door nauw samen te werken met onze klanten, zullen we mogelijkheden 

scheppen om onze processen te optimaliseren en toegevoegde waarde te creëren in logistieke 

operaties. Zo willen we onze ontwikkeling in Europa, waar we in 11 landen actief zijn, verder 

uitbouwen.  



 

Samen naar een duurzame toekomst 

Als belangrijke speler in de toeleveringsketen moeten we een dienstverlening blijven bieden die 

flexibel, efficiënt en duurzaam is om zowel aan de toekomstige marktverwachtingen te voldoen, als 

om de economische, technologische en milieu-uitdagingen van morgen aan te pakken. Ik ben er 

trots op dat ik deel mag uitmaken van een groep die zo'n sterke waarden hoog in het vaandel 

draagt en dit jaar haar 30-jarig bestaan viert", aldus Jean-Luc Guénard. 

 

Gerjo Scheringa, CEO van de Euro Pool Group, aan het woord 

"Wij zijn zeer verheugd Jean-Luc Guénard te mogen verwelkomen als de nieuwe managing director 

van LPR. Jean-Luc brengt niet alleen aanzienlijke ervaring in de verhuursector mee, maar ook een 

uitgebreide internationale staat van dienst. Vooral in deze uitdagende tijden is het belangrijk om 

iemand aan het roer van de LPR-afdeling te hebben met deze ervaringen en kwaliteiten, zodat het 

bedrijf op een duurzame manier kan blijven groeien. Namens het managementteam en de 

medewerkers van LPR heet ik hem van harte welkom aan boord."  

 
 

Over LPR-La Palette Rouge 

LPR - La Palette Rouge, een afdeling van de Euro Pool Group, is al 30 jaar gespecialiseerd in palletpooling en is uitsluitend in de snel 

veranderende sector van consumptiegoederen actief. Dankzij zijn bewezen ervaring, klantengerichtheid en een netwerk van meer dan 

130 servicecentra over heel Europa biedt LPR een complete palletservice aan zijn klanten en hun retailpartners. Met ons herbruikbare 

palletsysteem kunnen onze klanten hun ecologische voetafdruk beperken en zo bijdragen tot de overgang naar een circulaire 

economie in de volledige toeleveringsketen. www.lpr.eu 

 

Over Euro Pool Group 

Euro Pool Group is Europees leider in logistieke dienstverlening voor herbruikbare verpakking in de sector van verse producten. De 

Euro Pool Group bestaat uit twee afdelingen, Euro Pool System (EPS) en La Palette Rouge (LPR). www.europoolgroup.com 
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