G E E N

E X C U S E S

M E E R …

Stop de zoektocht naar ‘de beste kandidaat’, want die bestaat niet. Wat wel bestaat is de perfecte match tussen de individuele kwaliteiten van een professional en de behoefte
en cultuur van een onderneming. Er zijn in Nederland genoeg excellente kandidaten die uw perfecte match zijn. En daar horen veel meer vrouwen bij dan vaak wordt gedacht.
DIRECTEUR RETAILBANK - 46 jaar

CHIEF FINANCIAL AND RISK OFFICER - 49 jaar

CHIEF TECHNICAL OFFICER - 52 jaar

Twintig jaar werkzaam in financiële dienstverlening in Nederland, de
Verenigde Staten, Zuid-Europa en het Midden-Oosten. Brede ervaring
opgebouwd, aanvankelijk met name in operational risk, transaction banking
en investment banking. Later lag de nadruk vooral op internetbankieren,
consumer finance en contact centers. Een rasbankier met uitstekend
gevoel voor dienstverlening, klantgerichtheid en inzet voor de maatschappij.
Retailinnovator met ervaring in integratietrajecten. Combineert een
performance focus op winstgevendheid en productontwikkeling door
vooral de klant centraal te stellen met een goed oog voor de medewerkers.

Bestuurlijke ervaring in multinationale organisaties in de financiële
dienstverlening. RA met bijzondere expertise in risicobeheersing, externe
financiële rapportage, asset & liability management, IFRS, IAS, VS, GAAP
en structured finance. Reguleringsvraagstukken zijn geen onbekende.
Heeft zitting (gehad) in vele accountancycomités, zowel nationaal als
internationaal. Soft-spoken, uitstekende solide presentatie, wekt snel
vertrouwen. Hard op de materie, zacht op mensen. Een zeer ervaren
professional met présence. Beschikt over uitstekende communicatieve
eigenschappen, is zeer betrokken en business-minded.

Multitalent met een cum laude in mechanical engineering en een PhD in
natuurkunde. Zowel bestuurlijk als strategisch/commercieel sterk.
Enthousiasmerende verandermanager. Ervaren in het leiden van grote en
complexe productiefaciliteiten (downstream-upstream) en in het managen van
R&D units. Grondige technische expertise over een breed spectrum (chemisch
en mechanisch). Excelleert in complexe omgevingen en een global context.
Natuurlijke focus op de duurzame ontwikkeling van techniek, onderneming en
talent. Authentieke, business-driven persoonlijkheid met een goede balans
tussen doel- en mensgericht leidinggeven. .

OTE 300 K

OTE: 400 K

OTE 350 K

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - 52 jaar

DIRECTEUR CUSTOMER OPERATIONS - 41 jaar

VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN - 50 jaar

Snelle denker met juridische achtergrond en beleidservaring, met bijzondere
aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Zeer ervaren in
leidinggevende posities in complexe omgevingen, zowel bij de rijksoverheid
als in ZBO’s. Goede observator en communicator; heeft een ragfijn gevoel
voor mensen en situaties. Tot de dossiers behoorden onder andere
personeelszaken, ICT, juridische zaken, communicatie en financiën. Geeft
leiding aan een breed georiënteerd team van 400+ mensen. Daadkrachtig
en innemend tegelijk. Een uitstekende kandidaat voor bijvoorbeeld
Voorzitter RvB van COA.

Uitgebreide en bewezen ervaring in callcentermanagement, planning en
business support. Heeft customer contact centers opgericht, opgebouwd
of gereorganiseerd in 16 verschillende landen. Is geheel op de hoogte van
de laatste logistieke, telecom en data processing technologieën, en heeft
een neus voor nieuwe kansen en markten. Heeft een haarfijn gevoel over
hoe de klant behandeld wil worden en weet dat te vertalen naar efficiënt
ingerichte systemen. Een people manager die mensen op alle niveaus weet
te enthousiasmeren en te betrekken. No-nonsense en resultaatgericht.

Internationaal opgeleid, met een achtergrond in financiële en zakelijke
dienstverlening. Meertalig en voelt zich thuis in alle delen van de wereld.
Zeer slimme, dynamische, betrokken bestuurder met een hoog
abstractieniveau. Heeft een talent om de juiste verantwoordelijkheid aan de
juiste persoon te delegeren. Beantwoordt complexe vraagstukken met
filosofisch inzicht én concrete oplossingen. Uitgebreid en veelzijdig
netwerk; zeer actief in adviserende comités met zowel een zakelijke als een
maatschappelijke
oriëntatie.
Scherpe
observaties,
uitgebreide
toezichtervaring in multinationale en beursgenoteerde bedrijven. Een
authentieke leider.

OTE 200 K

OTE: 180 K

Deze zes profielen komen uit de database van Woman Capital, een netwerk van circa 6000 topvrouwen die zonder meer hun mannetje staan. Topvrouwen zijn er volop.
Het bedrijfsleven heeft er baat bij als er meer matches komen tussen die beschikbare topvrouwen en de vrijkomende topfuncties.
Woman Capital wil daar graag bij helpen. En dat kunnen wij als geen ander. Onze kandidaten en opdrachtgevers zijn geen dossiers. Wij begrijpen uw onderneming en
wij kennen de best passende professionals. Zij blinken niet alleen uit door hun kwaliteiten, maar ook omdat ze op en top vrouw zijn.

Dit is de tweede in een serie van zes advertenties die Woman Capital wekelijks op dinsdag plaatst.

