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Director – retail banking & marketing

Director – business banking

Triodos Bank – The Netherlands

Triodos Bank – the Netherlands

New position at the international head office of Triodos Bank. Unique mission and positioning.
Sustainability is at its core. Branches in UK, Germany, Belgium, Spain and The Netherlands.
Triodos Bank is developing successfully, currently with assets under management of more than EUR 10 billion.
The alignment of the retail banking and marketing activities in the different countries requires the position
of a Director Retail Banking & Marketing at Head Office. This director reports to the COO and is responsible
for developing and actively implementing the group-wide vision. Retail banking focuses on private customers,
products, pricing and markets. Marketing focuses on the development of the bank’s overall value proposition
and markets the bank’s brand, services and products. Both in close co-operation and co-creation with
the local heads. The ideal candidate has broad experience in retail banking and marketing. Thorough
understanding of the products payments, savings, mortgages and investments as also B2B and B2C
marketing with a focus on online. Academic with strong analytical skills. Open, practice-based.
Inspiring and culturally sensitive. Content-driven. Proven ability to gain credibility and trust at all levels.
Aligned to the bank’s mission and values. 10 to 20 years’ experience. ebbinge.nl/27929 Zeist

New position at the international head office of Triodos Bank. Unique mission and positioning.
Sustainability is at its core. Branches in UK, Germany, Belgium, Spain and The Netherlands.
Triodos Bank is developing successfully. Currently with assets under management of more than Eur 10 billion.
The alignment of the Business Banking activities in the different countries requires the position of a Director
at Head Office. Triodos Bank provides loans with a focus on SMEs, mid-corporates and semi-public institutions.
The Director Business Banking reports to the CEO and is responsible for bringing business banking to the
next level. Develops and actively implements the group-wide vision on markets/sectors, sustainable lending
criteria, products and pricing. In close cooperation and co-creation with the local Business Banking Heads.
The ideal candidate has broad experience in Business Banking at executive/senior management level.
Experienced in representing the business in credit and risk committees. Academic with helicopter view
and strong analytical skills. Inspiring, culturally sensitive. With the experience and personality to gain
credibility and trust at all levels. Aligned to the bank’s mission and values. 20 years + experience.
ebbinge.nl/27928 Zeist

2 leden Raad van Toezicht ‘nieuwe stijl’

Voorzitter College van Bestuur

Aloysius Stichting – speciaal onderwijs

STC Group - Rotterdam

Aloysius Stichting biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die binnen het regulier onderwijs
niet op hun plek zijn. Sterke cultuur, financieel gezond, bezieling en ambitie.
Met meer dan 1.000 medewerkers zet Aloysius Stichting zich in voor haar missie: “beter dan goed
onderwijs”. De organisatie werkt landelijk. Zij heeft 33 scholen, verzorgt onderwijs binnen gesloten
justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg en biedt ambulante hulpverlening. Adviseert en
werkt nauw samen met ouders, de hulpverlening en met scholen binnen het regulier onderwijs.
De vijf leden van de Raad van Toezicht hebben primair hun toezichtverantwoordelijkheid. Dragen
actief bij als sparringpartner van het CvB en als bewaker van de missie en cultuur van Aloysius Stichting.
Het eerste gezochte lid RvT heeft kennis van (gesloten) jeugdzorg, een netwerk op politiek bestuurlijk
niveau en toezichthoudende ervaring. Het tweede gezochte lid RvT heeft directie/bestuurlijke ervaring
en ruime kennis van ICT en digitalisering. ‘Nieuwe Stijl’ betekent betrokken, actief, teamplayer,
interesse, strategisch, bovengemiddeld veel tijd en prioriteit.
ebbinge.nl/27911 Nederland

Succesvolle en financieel gezonde organisatie. Wereldwijd opleider voor de scheepvaart, transport en
(proces)industrie, 7.200 studenten, 800 medewerkers. Unieke positie.
STC-Group verzorgt in het publieke domein opleidingen op VMBO-, MBO-, HBO- en masterniveau. In het
private domein worden gecertificeerde management- en bedrijfsopleidingen, trainingen en consultancy
aangeboden. Vestigingen in o.a. Nederland, Vietnam, Zuid-Afrika, de Filippijnen, Brazilië en Oman. De
STC-Group investeert veel in kennis en infrastructuur en beschikt over het grootste simulatorpark ter wereld.
Grote betrokkenheid van het bedrijfsleven. Gezochte voorzitter van het CvB is verbindend en ondernemend.
Combineert kennis van en ervaring met de maritieme en logistieke wereld met passie voor (beroeps)onderwijs
en kennisoverdracht. Maatschappelijk betrokken. Begrijpt de complexiteit van de organisatie en veelheid van
stakeholders. Teamspeler. Werkt nauw samen met de leden van het CvB in een model van collegiaal bestuur.
In- en extern boegbeeld. Communicatief, motiveert en stimuleert. In staat om visie en strategie succesvol te
implementeren en te borgen in de organisatie. Modern WOR-bestuurder. Ruime directie-/bestuurservaring.
Enkele jaren buitenland ervaring. Academicus. ebbinge.nl/27803 Rotterdam

Business development advisor

Senior Business Controller

commerciële kracht in professionele dienstverlening

Key positie – circa 125.000

NautaDutilh. Top tier, internationaal full service advocatenkantoor. Sterk merk.
Opgericht in 1724. “Challenge the obvious” staat centraal in de manier van werken.
Een van de grotere kantoren van Europa met circa 800 professionals. Alom erkende ijzersterke reputatie in
juridische dienstverlening. Speelt proactief in op veranderende markt. BD team wordt uitgebreid om het
commerciële proces naar een hoger niveau te brengen. Gezochte adviseur brengt met dit team professionalisering aan in de commerciële positionering en profilering. Faciliteert commerciële processen en activiteiten richting markten en klanten. Voor teamplayer die visie met een hands-on instelling combineert. Kent
de positionering en voegt expertise toe. Bewezen succesvol in vergelijkbare rol. Ziet kansen voor business
en heeft oog voor de behoefte van de klant. Verlegt continu de lat, geen status quo. Imponeert door
enthousiasme, energie en inhoud. Krijgt zaken voor elkaar door draagvlak. Proactief en intelligent. Zorgt
voor een factbased en cijfermatige onderbouwing. WO, 8-10 jaar relevante ervaring in professional services
firm. ebbinge.nl/27951 Amsterdam

Grondlegger van HR cloud software. Uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de HR-sector op de
Nederlandse markt. Opkomende speler in de internationale markt.
Onderneming met 1.000 medewerkers, 50 jaar ervaring, meer dan 10.000 klanten en 1,7 miljoen medewerkers
die dagelijks gebruikmaken van ontwikkelde software. Snel veranderende en dynamische omgeving.
Vooruitstrevend groeiscenario mede door uitdagende buy & build strategie. Gezochte ervaren business
controller is financieel eindverantwoordelijk voor een van haar business lines. Betreffende business line is
belangrijke drijver in de groeistrategie. “Finance matters”. Sleutelwoorden: ondernemerschap, innovatie en
change. Belangrijke opdracht: trusted partner to the business. Katalysator voor de finance change agenda.
Bruggenbouwer. Lid MT. Grote mate van verantwoordelijkheid. Uitstekend toekomstperspectief. Unieke
kans voor stevige drs RA/RC met minimaal 10 jaar business finance ervaring in professionele omgeving.
Heeft daadkracht en impact. Analytisch sterk en gedreven. Levert toegevoegde waarde als kritische,
uitdagende sparringpartner. Durft tegengas te geven. ebbinge.nl/27818 Amersfoort

Havenmeester – Port of Amsterdam

IT Business Partner – Germany & Belgium

vlotte, veilige en duurzame scheepvaart

ForFarmers – up to 95,000

Vierde haven van Europa. De (Rijks-)havenmeester is verantwoordelijk voor het nautische beheer. Unieke
en onafhankelijke positie vanuit een belangrijke publieke taak. Geeft leiding aan Divisie Havenmeester,
circa 175 m/v.
Havenbedrijf is recent verzelfstandigd. Havenmeester is enerzijds verantwoordelijk voor strategisch beleid,
anderzijds verantwoordelijk voor alle nautische taken in het gebied; 12 mijl buiten de pieren en het
Noordzeekanaal tot aan de Oranjesluizen. Opereert in uitdagend veld van stakeholders en mandaatgevers:
Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Centraal Nautisch Beheer
(CNB) en is tevens directeur van het CNB. Zoekt synergie met het Havenbedrijf maar werkt voor de publieke
taak, onafhankelijk van het Havenbedrijf. Brengt belangen in kaart en is daadkrachtig in uitvoering. Sterk
gevoel voor politieke verhoudingen, heeft impact, rechte rug en is effectief in beïnvloeding. Mensgerichte
leider, kan verbinden, sterk en helder in communicatie. Affiniteit met de nautische sector, ruime bestuurlijke
ervaring (liefst publiek én privaat) in complexe operationele organisatie. ebbinge.nl/27967 Amsterdam

Active in high quality feed solutions for livestock. Operating with international scope, market leader in
Europe. Challenging position for energetic relationship builder and change manager.
ForFarmers is headquartered in Lochem and has 37 production facilities in The Netherlands, Belgium, Germany and
the UK. With a focus on ‘Feed to Farm’ it has an essential link in the food chain. Key challenge is to further develop
the European markets to strengthen the #1 position. Role of IT Business Partner for Germany & Belgium is of key
importance building, promoting and maintaining relationships between IT, Country MT’s and Group Functions.
Identifies opportunities for leveraging technology to achieve operational excellence and competitive advantage.
Embed new functionality, best practice and one way of working across the business (SAP). Also be responsible for
functional development of Procurement and Manufacturing Solutions in Europe. For ambitious professional with
minimum of 10 years of relevant IT Business Partnering experience within procurement/manufacturing industry.
Excellent people manager and motivator. Strong communicator with leadership skills; listen, think and act.
Fluency in English and German is strongly required. Position requires travel. ebbinge.nl/27945 Lochem

Manager Partnerships & Communicatie

Commissariaat voor de Media

Nederland Cares

Inspirerend leider met ruime financiële ervaring

Jonge organisatie die Young Professionals uit het bedrijfsleven in staat stelt flexibel vrijwilligerswerk te
doen. Actief in de grote steden in Nederland met ambitie tot groei.
Opgericht in 2005. Eerste in Nederland met uniek concept van Flexibel Vrijwilligerswerk. Nu een professionele
organisatie, met resultaat dat Nederland er een nieuw werkwoord bij heeft: “vrijwilligen”. Het gecreëerde netwerk
van professionals zet zich gezamenlijk in voor kwetsbare mensen in de samenleving. Nederland Cares bestaat uit
jonge mensen met grote gedrevenheid om de stichting verder te doen groeien. Partnerships en een uitstekende
digitale omgeving zijn daarvoor essentieel. Als Manager Partnerships & Communicatie ben je verantwoordelijk voor
het opzetten van partnerships met bedrijven. Je leidt de daarbij behorende acquisitiestromen en bent tevens
verantwoordelijk voor het hele digitale huis van de stichting. De ideale kandidaat benut als een echte ondernemer
de verschillende kansen in het bedrijfsleven. Bouwt relaties. Vormt een team met de Algemeen Directeur. Geeft
samen invulling aan de strategie. Ervaring met accountmanagement, zakelijke partnerships en digitale marketing &
communicatie. Is maatschappelijk geëngageerd. HBO/WO. Inkomen tot €42.000. ebbinge.nl/27952 Amsterdam

Brede management functie. Lid MT. Forse uitdaging om effectief en efficiënt toezicht te houden in een
dynamische omgeving, zowel op programmatisch als op financieel terrein.
Het Commissariaat voor de Media (50 m/v) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Houdt toezicht op de naleving
van de Mediawet. Opereert in een sterk veranderende omgeving, in hoge mate complex. Het Commissariaat
maakt grote stappen in een verdere versterking van de effectiviteit van het toezicht. Gezochte afdelingsmanager
draagt hieraan bij en is mede verantwoordelijk voor de aansturing van de toezichtstaken van het Commissariaat.
Geeft hiërarchisch en operationeel leiding aan de afdeling Onderzoek en Toegang. Rapporteert aan de Algemeen
Directeur en het College van Commissarissen. Lid MT. Brengt focus, kwaliteit en professionaliteit aan. Grote
diversiteit aan taken, korte lijnen. Voor ervaren en solide manager met stevige financiële basis. Laveert behendig
tussen verschillende niveau’s. Zoekt op intelligente wijze de ruimte op binnen strakke kaders. Hard op de zaak,
zacht op de relatie. Brengt energie en neemt ownerschip. Levert uitstekend en nauwkeurig werk, structureert.
Omgevingssensitief. Prioriteert. Zelfstandig. Impact en gezaghebbend. ebbinge nl/27927 Hilversum
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