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Nieuwsbrief mei 2015

In deze editie

Beschikbare Kandidaat: Ivo

Beschikbare kandidaat: Ivo

Missie

Ivo (1982), is een energieke, zeer analytische en communicatieve vaardige Business Analist met veel verzekeringstechnische -en pensioen ervaring.

Onze missie is: ”Het realiseren van concrete & meetbare verbeteringen, door middel van communicatie,
empowerment en het creëren van draagvlak”.
Het realiseren van verbeteringen gebeurt door lange termijn relaties met klanten en medewerkers aan te gaan.
Daarnaast draagt het werken op basis van vertrouwen bij aan realiseren van verbeteringen.

Uitschrijven

Praktische en resultaatgerichte business analist / data analist / verandermanager

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld op www.collegium.nl of omdat je dit persoonlijk hebt

Zeer doelgericht en in staat complexiteit terug te brengen tot de essentie

aangegeven.

Problemen met het lezen van deze email? Bekijk hem dan online.

Ruime ervaring in de levensverzekerings- en pensioenbranche

Sociaal vaardig en in staat om mensen te bewegen en motiveren door echt contact te maken

Ivo werkt graag met veel passie en drive aan het realiseren van verbeteringen. Zijn interesse voor de inhoudelijke materie in combinatie met zijn passie om mensen te laten groeien en bloeien maken hem een verbeteraar die weet

waarover hij praat. Hij is in staat om uit complexe data waardevolle informatie te genereren om dit vervolgens in te zetten om met gebruikers structurele verbeteringen te realiseren of om gerichte adviezen aan management te

verstrekken. Hij schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus in organisaties en weet te verbinden met mensen. Hij beschouwt het als waardevol dat hij het vermogen heeft om enerzijds het management te adviseren en anderzijds

heel daadkrachtig en concreet te verbeteren met gebruikers.

Een greep uit zijn ervaring:

1) Functie: Procesmanager domein Levensverzekeringen

Meetbaar, stuurbaar en structureel verbeterde processen beschrijven en implementeren (samen met gebruikers);

Organiseren en leiden van verbetertrajecten met gebruikers en eigenaren van processen;

Gebruikers van processen begeleiden/ coachen in het eigen maken van de Lean methodiek volgens het principe: voordoen, samen doen, zelf doen;

Six Sigma methodiek gebruiken om besparingen te realiseren;

Advisering van het hoger management inzake te verbeteren processen gerelateerd aan impact en opbrengst.

2) Functie: Verzekeringsspecialist

Beleid bepalen voor het levensverzekeringsbedrijf in onvoorziene situaties;

Deelname in strategische projecten als vertegenwoordiger voor het levenbedrijf;

Aanspreekpunt voor Verzekeringtechnisch Specialist bij zeer complexe zaken;

Verantwoordelijk voor procesverbetering door standaardisatie werkzaamheden

Meer weten? Mail, of bel (06-30718519), voor contact over deze kandidaat.

Collegium - Hendrik van Viandenstraat 4, 3633 CH Vreeland. Tel +31 6 307 185 19

De nieuwsbrief niet meer ontvangen? Je kunt je hier uitschrijven.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Vul dan hieronder uw emailadres in en klik op uitschrijven.
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