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Voorzitter en Chief Executive Officer 
 

Filip J.L. Gydé is Voorzitter en Chief Executive Officer bij Computer Task Group 

(CTG), een multinational in informatietechnologie (IT) en oplossingen en 

diensten met een waarde van 340 miljoen dollar genoteerd op NASDAQ onder 

de naam CTG. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in de 

informatietechnologie.  

 

Vooraleer CEO te worden in 2018, bekleedde Mr. Gydé sinds 1990 meerdere 

managementfuncties bij CTG. Tot voor kort was hij Executive Vice President, 

General Manager en Voorzitter van CTG’s Europese activiteiten. In die functie 

leidde hij CTG’s Europese activiteiten de voorbije acht jaar telkens opnieuw 

naar groei. In een kritieke periode in CTG’s geschiedenis (oktober 2014 tot april 

2015), was Mr. Gydé Executive Vice President of Operations ad interim en was 

hij verantwoordelijk voor alle activiteiten van CTG wereldwijd.  Hij was eerder 

ook al Managing Director van CTG België en Business Unit Manager voor CTG’s activiteiten in België.  

 

Mr. Gydé is een daadkrachtig manager met een klare kijk op de ontwikkeling en uitvoering van strategieën. Op die 

manier verzekert en optimaliseert hij rendabele groei in een snel veranderende en internationale context. Hij deed 

het meermaals beter dan de vooropgestelde businessplannen in de loop van zijn carrière en zorgde voor 

operationele uitmuntendheid door sterke managementteams samen te stellen, organisaties te stroomlijnen en dat 

altijd met de focus op tevredenheid van klanten en medewerkers.  

Mr. Gydé behaalde een diploma burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de Universiteit van Gent, België, en behaalde 

een MBA aan de IPO Management School (vandaag Antwerp Management School) in Antwerpen, België. 
 

Over CTG 

CTG (NASDAQ: CTG) verstrekt specifieke IT-diensten en -oplossingen in diverse takken van het bedrijfsleven, en 
biedt zo een antwoord op de noden en uitdagingen van klanten in sterk groeiende branches in Noord-Amerika en 
West-Europa. CTG levert ook strategisch personeel aan belangrijke technologiebedrijven en grote organisaties. Het 
bedrijf kan bogen op meer dan 50 jaar ervaring en gepatenteerde methodologieën, en heeft een bewezen staat van 
dienst wat betreft de betrouwbare levering van hoogwaardige, branchespecifieke personeelsdiensten en oplossingen 
voor zijn klanten. CTG heeft vestigingen in Noord-Amerika, West-Europa en India. De onderneming publiceert 
regelmatig nieuws en andere belangrijke informatie op www.ctg.com. 

 

http://www.ctg.com/

