
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.

Deze zes profielen komen uit de 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.

DIRECTEUR HRM - 42 jaar

Een human resources professional met meer dan 15 jaar HR-ervaring in 
transport en industrie. Heeft alles meegemaakt, van cao-onderhandelingen 
en functiehuizen tot executive development. Ziet human resource 
management meer als human excellence management – als het juiste 
talent op de juiste plaats zit, is dat goed voor werknemer én onderneming. 
Gaat capabel en integer om met vertrouwenskwesties. Kengetallen: 4000 
medewerkers, leidinggegeven aan 50 fte. Strategisch denker, grondige 
expertise, altijd sensitief voor het verhaal achter de mens, betrouwbaar en 
betrokken.

OTE: 200 K

FINANCIEEL DIRECTEUR - 52 jaar

Achtergrond in de technische bedrijfskunde. Ervaren in verschillende en 
uiteenlopende sectoren, waaronder zorg, telecom en vastgoed. Bestuurlijke 
ervaring bij organisaties met een omvang van 2000 fte en € 1,8 miljard 
balanstotaal. Een gedegen en integere professional met oog voor context 
en voor het belang van klanten en medewerkers. Brede belangstelling, 
doorziet de relatie tussen business issues en maatschappelijke 
vraagstukken. Internationale ervaring. Stelt zich altijd bescheiden en 
behulpzaam op, maar is zeer besluitvaardig en onwrikbaar waar het moet. 

OTE: 200 K

DIRECTEUR CORPORATE COMMUNICATIE - 49 jaar

Ervaren in alle facetten van corporate communicatie en 
marketingcommunicatie, vooral in de zakelijke dienstverlening. Heeft zowel 
grote als kleine afdelingen aangestuurd. Internationale projectervaring. 
Trefzeker in leiderschapskeuzes, zowel inhoudelijk als operationeel. 
Proactief, goede press coverage, uitstekend in positioneringsvraagstukken. 
Doorziet de relatie tussen organisatiestructuur en belangen van de 
stakeholders (in daden en woorden). Zakelijk en doelgericht, maar 
tevens zeer plezierig in de omgang, met een heel stabiele en innemende 
uitstraling. 

OTE: 150 K

ALGEMEEN DIRECTEUR - 44 jaar

Begonnen als accountmanager en doorgegroeid naar een indrukwekkende 
staat van dienst als een bevlogen, scherpe, eigenzinnige en doortastende 
Commercieel Directeur. Technische achtergrond. Zeer ervaren in kort- 
cyclische, ‘snelle’ en innovatieve sectoren. Ook ervaren in het begeleiden 
en fine-tunen van complexe fusieprocessen. Kent het raakvlak tussen  
business en publieke sector. Laatste verantwoordelijkheid: Nederlands  
onderdeel van een multinational, omzet € 250 M, met 1400 fte. Is nu  
toe aan een functie als Algemeen Directeur in een dynamische, sterk  
innoverende branche.

OTE: 300 K

CHIEF MARKETING OFFICER - 41 jaar

Veelzijdig marketingtalent met uitgebreide ervaring in FMCG in een 
multinationale setting, met een focus op customer & trade marketing. Zeer 
sterk in distributiekanalen en digitale marketing. Snapt precies waarom een 
product de consument raakt en hoe je die consument moet benaderen, zowel 
above-the-line als below-the-line. Internationale achtergrond, met een goed 
gevoel voor culturele sensitivities. Een strategisch denker die brand building  
op een effectieve manier in het social media tijdperk plaatst. Sterk in 
dienstverlening aan de klant. Uitstekende organisatorische kwaliteiten en  
een begaafd netwerker.

OTE: 180 K

OPERATIONEEL DIRECTEUR - 46 jaar

Geeft op dit moment sturing aan een shared service center van een grote 
financiële dienstverlener. Budget van € 75 M, 500 fte. Heeft in het verleden 
ook ervaring opgebouwd in marketing en business development in 
verschillende sectoren. Een high potential met trefzeker commercieel 
instinct. Zeer representatief in high-end omgevingen. Gedreven, capabel 
en slim. Een duidelijke en resultaatgerichte operationeel manager met oog 
voor klantrelaties, medewerkers en optimalisatie van bedrijfsprocessen. 
Een open en energieke persoonlijkheid, communicatief en analytisch sterk, 
direct en integer.

OTE: 180 K

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


