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eMaint contrata Carl Schultz como Executivo de Desenvolvimento de
Negócios
Novo membro da equipe traz consigo larga experiência em Manutenção Preditiva
Março 28, 2012 (Marlton, NJ) – eMaint Enterprises, LLC, líder mundial em sistemas de
gerenciamento de manutenção desde 1986, comunica hoje que contratou Carl Schultz como
Executivo de Desenvolvimento de Negócios, O Sr.Schultz traz consigo mais de 30 anos de
larga experiência em negócios e tecnologia de manutenção preditiva.
“Estamos muito entusiasmados em ter no nosso time um profissional orientado por
qualidade e com esta experiência” diz Brian Samelson, CEO e Presidente da eMaint. “Carl
tem um histórico comprovado de sucesso em multiplos mercados como industrial e de
facilidades no nivel empresarial. Estamos ansiosos em ver suas realizacões na eMaint.”
Sr. Schultz é reconhecido como um líder mundial na comunidades de manutenção preditiva
e promove palestras regularmente sobre o assunto.. Ele é um Profissional Certificado em
Manutenção e Confiabilidade (CMRP), é membro do comitê anual da Sociedade de
Profissionais de Manutenção e Confiabilidade (SMRP) de 2012 e teve artigos publicados nas
revistas , Maintenance Technology Magazine, Sensors, e outras publicações da industria.
Antes de se juntar à eMaint Sr. Schultz foi Diretor de Desenvolvimento de Negócios da
SEMEQ, Inc. de Arlington, TX. Nesta função ele disponibilizou servicos de manutenção
preditiva integrados no nível empresarial para uma clientela desde industrias
independentes de porte médio até organizações globais. Nos seus 30 anos de carreira, ele
ocupou posições nas empresas Management Resources Group, Westar Energy, IR Imaging
Systems, MIKRON Instruments, FLIR Systems e Thermoscan, Inc.
“Estou muito satisfeito em estar associado com um dos lideres globais em Sistemas de
Gerenciamento de Manutenção”, diz Sr. Schultz. “Tenho o objetivo de apoiar organizações
com uma cultura pró-ativa se tornarem operações ‘best in class’ ao capitalizar meus
conhecimentos de confiabilidade e manutenção preditiva com a filosofia onde um sistema
CMMS/EAM seja o ponto central”. Estou motivado com esta oportunidade de ajudar a
empresa aumentar sua lucratividade e solidificar seu crescimento.“
-mais-

Sobre a eMaint Enterprises, LLC
eMaint, empresa líder em soluções de CMMS on-demand, vem oferecendo software de
gestão de manutenção desde 1986 e foi das primeiras empresas a disponibilizar uma
solução via web no modelo SaaS (Software com um Serviço) para uma implantação rápida e
de baixo custo de propriedade. A base de clientes da eMaint consiste de mais de 14.000
usuários ao redor do mundo em 950 sites de pequenas e médias organizações, até
corporações da Fortune 500 incluindo fábricas, prestadores de serviços, operadores de
frotas, empresas de energia e utilidades, empresas de saúde, universidades, prefeituras e
gestores de propriedades e facilidades. Para maiores informações sobre os produtos e
serviços da eMaint visite nossa página web em Inglês em www.emaint.com ou em Espanhol
www.emaint.com/index-esp ou em Português em http://br.emaint.com/index.php
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