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31 jaar, Belgisch

Hoofd Klantenrelaties bij Smartflats

Lorenzo is een jonge werker zonder grenzen. Met zijn diploma van de
hotelschool van Lausanne en een diploma Beheer (ICHEC, Brussel) op
zak trekt hij van de ene vermaarde restaurantdienst naar de andere, in
België, Ierland, Frankrijk en Canada.

Begin 2015 verliest hij plots zijn perifeer gezichtsveld. Hij is op dat
moment verantwoordelijk voor de restaurants van Club Med Opio in de
Provence. De evidente en wrede conclusie: hij kan zijn werk, dat een
360° visie van de teams, buffetten, klanten enz. vereist, op zijn buik
schrijven ... Het is terug naar af, richting België. Maar om wat te doen ?

Hallo DiversiCom ? Hij moet dit snel te boven komen ! Er dient zich een
mooie kans aan. DiversiCom stelt Lorenzo voor aan de oprichters van
Smartflats, een start-up in volle bloei die appartementen met standing
voor korte perioden verhuurt. Smartflats beroept zich op nieuwe
technologieën om een hotelervaring te bieden in meer dan 60
appartementen verspreid over Brussel, Antwerpen en Luik. Voor
Lorenzo de geknipte kans om zijn talent te gebruiken via de telefoon en
e-mail !

Het klikt meteen tussen Lorenzo en het team. Met de hulp van
DiversiCom wordt er een stage georganiseerd om te zien of de
samenwerking lukt. Het resultaat ? Positief ! Er zijn wel aanpassingen
nodig, maar Smartflats heeft dat er wel voor over. Lorenzo tekent zijn
eerste contract zonder eerst langs het stempelbureau te moeten gaan.
En het piepjonge bedrijf ? Dat geniet op zijn beurt van een welgekomen
financiële steun.

Alweer een euvel overwonnen, met glans !

“Je moet Lorenzo maar even aan het
werk zien om te begrijpen wat
DiversiCom doet: vaardigheden en
motivatie laten primeren op fysieke
beperkingen.”

Tarik Hennen, Co-founder
Alexandre Szmaj , Co-founder
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Wil u graag een DiversiStory met ons 
delen? Ga dan snel naar onze website 
en contacteer ons.


