
Deze profielen komen uit het netwerk van Woman Capital. Topvrouwen zijn er volop. Wij kennen er meer dan 6000. Voor werkgevers en kandidaten zijn wij een deskundige  
gesprekspartner. Wij begrijpen uw organisatie en wij kennen de best passende professionals. Zij blinken niet alleen uit door hun kwaliteiten, maar ook omdat ze op en top vrouw zijn.

Woman Capital kan u als geen ander helpen bij het verrijken van de top met vrouwelijk talent. Als u het lef heeft om te kiezen voor diversiteit, dan laten wij u zien waar wij  
met hart en ziel in geloven: de ‘best man for the job’ zou wel eens een vrouw kunnen zijn!

CHIEF EXECUTIVE OFFICER - 49 jaar

Een ondernemer in hart en nieren. Een bevlogen zakenvrouw die strategisch 
zeer sterk is en altijd resultaatgericht werkt. Ze kijkt naar bedrijven met een 
‘doktersoog’ – een vitaal en gezond bedrijf presteert immers beter. Heeft 
uitgebreide ervaring in de ICT, zakelijke dienstverlening en industrie. Schuwt 
ingrijpende veranderingen niet, maar altijd met en voor de mensen die het 
bedrijf maken. Is wars van politieke spelletjes, zeer prettig in omgang. Een 
enthousiasmerende leider met charisma en flair.

OTE: vanaf 400 K

CHIEF CORPORATE COUNSEL - 48 jaar

Een meester in de rechten met ervaring in alle relevante aspecten van haar 
vak: compliance, fiscaal recht, merkenrecht, aansprakelijkheid, mergers & 
acquisitions, contracten, mededinging – het volledige gamma aan juridische 
vraagstukken. Uitgebreide staat van dienst over de grenzen, met inter-
nationale verantwoordelijkheid in Australie, Azië en Afrika. Is zeer praktisch 
en pragmatisch met een zeer hoog ‘getting things done’ gehalte. Met haar 
ervaring in de financiële en zakelijke dienstverlening wil ze nu de overstap 
maken naar de industrie. 

OTE: 250 K

CHIEF FINANCIAL OFFICER - 50 jaar

Een RA en een zeer gedegen bestuurder. Het vak kent voor haar geen 
geheimen meer – haar ervaring reikt van een internationaal opererend 
FMCG-bedrijf tot de onderwijssector. Heeft altijd gewerkt in grote en (zeer) 
complexe omgevingen. Haar flexibiliteit en betrokkenheid in de business 
maakt haar anders dan anderen. Ze heeft een haviksoog voor de grote 
verbanden én voor daadkrachtige oplossingen. Uitstekend in teamverband, 
zakelijk en zeer loyaal en ondersteunend. Dwingt snel respect af door haar 
kordate en effectieve handelen.

OTE: 250 K

DIRECTOR OF OPERATIONS - 42 jaar

Een rasprofessional met een zeer hoog abstractievermogen die tegelijk ook 
procesmatig denkt en werkt. Past uitstekend in een high-end omgeving met 
complexe structuren en stakeholders. Bij haar gaan productontwikkeling 
en kostenbeheersing hand in hand. Heeft vooral ervaring in de zakelijke en 
financiële dienstverlening in multinationals. Let voortdurend op kansen 
voor business process improvement. Een zeer betrokken leider en verander-
manager, hard op de materie en zacht op mensen. 

OTE: 300 K

VICE PRESIDENT HR - 49 jaar

Strategische human resources professional met ruim twintig jaar ervaring in 
luchtvaart, advocatuur, life sciences en zorg. Een visionaire en inspirerende 
leider, sterk in het begeleiden van veranderingsprocessen in complexe 
omgevingen, organisatieontwikkeling en talent development. Is analytisch 
zeer scherp, maar gelooft altijd in management met een menselijke maat. 
Heeft haar sporen verdiend bij zowel bij Nederlandse als Anglo-Amerikaanse 
bedrijven. Uitgebreide projectmanagementervaring op Europees niveau.

OTE: 225 K 

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Bijna alle kandidaten die wij tot nu toe hebben geprofileerd – en nog veel 
meer topvrouwen in ons netwerk – staan ook klaar voor een commissarisrol. 
Dit kan zijn bij een onderneming (in elke denkbare branche), maar 
bijvoorbeeld ook bij zorginstellingen, in het onderwijs, of bij wooncorporaties 
en andere maatschappelijke instellingen. Deze ervaren, betrokken en 
getalenteerde leiders nemen graag hun verantwoordelijkheid en zetten  
met verve hun kennis en ervaring in voor andere bedrijven en organisaties.

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

E E N  K W E S T I E  VA N  D O E N
Meer vrouwen aan de top. Dat is geen loze kreet of een abstract ideaal. Diversiteit is de voedingsbodem voor het bedrijfsleven van de toekomst. Voor publieke diensten  

en besluitvormingsorganen die werkelijk met beide benen in de 21ste eeuw staan. Wij kennen de topvrouwen die paraat staan om uw perfecte match te zijn.  
Kent u de mannen met het lef om ze aan te stellen? Geen excuses meer... Vrouwen aan de top is een kwestie van doen.


