خبر صحفي

دبي لصناعات الطيران تعين جيف ويلكنسون رئيساً تنفيذياً
لشركة "جورامكو"
دبي 25 ،سبتمبر  :2017أعلنت دبي لصناعات الطيران تعيين جيف ويلكنسون رئيساً تنفيذياً لشركة
األردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" التابعة لها.
وينضم جيف إلى شركة جورامكو قادماً من شركة االتحاد للطيران الهندسية في أبوظبي التي شغل فيها
منصب الرئيس التنفيذي لعدة سنوات تولى خاللها مسؤولية العديد من األقسام الرئيسية ،بما في ذلك خدمات
صيانة هياكل ومكونات الطائرات ،وادارة سلسلة التوريد ،وهندسة التصميم ،ومتابعة صالحية الطائرات،
إضافة إلى صيانة الخطوط .وترأس جيف فريقاً مكوناً من أكثر من  3000متخصصاً لوضع توجه
استراتيجي جديد ،وشمل ذلك موافقات الوكالة األوروبية لسالمة الطيران على التصاميم وعمليات اإلنتاج،
وانشاء وحدة أعمال متخصصة لخدمة العمالء ،وحققت جهوده هذه نجاحاً الفتاً تمثل في استقطاب الشركة
للعديد من العمالء البارزين .ويمتلك جيف أكثر من  25عاماً من الخبرة في قطاع الطيران ،منها  11عاماً
لدى شركة االتحاد للطيران .وقبل انضمامه إلى شركة االتحاد ،قام جيف بدور رئيسي بصفته رئيساً لوحدة
صيانة القاعدة والخطوط لدى شركة الخطوط الجوية السويسرية ،كما عمل مع العديد من الشركات الرائدة
في مجال الصيانة واإلصالح.
وتعليقاً على تعيين الرئيس التنفيذي الجديد ،قال خليفة الدبوس ،رئيس مجلس إدارة شركة جورامكو" :يسرنا
كثي اًر انضمام خبير بارز مثل جيف ويلكنسون إلى فريق اإلدارة العليا في جورامكو التي تعمل من مقرها
عمان على تقديم خدمات الصيانة للطائرات التجارية وكذلك خدمات الصيانة واإلصالح للعديد من
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العمالء في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط ومناطق أخرى من آسيا .ونحن واثقون بأن المهارات اإلدارية
المميزة التي يمتلكها جيف إلى جانب خبراته الواسعة في بيئات العمل متعددة الثقافات سيكون له بالغ األثر
في تعزيز نمو الشركة وفريق عملها المكون من  900موظف".
 -انتهى-
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