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Nieuwsbrief mei 2014

In deze editie

BESCHIKBARE KANDIDATEN

Beschikbare kandidaten:
Ruud - Ervaren Business Analist en Team Lead; opzetten, inrichten en testen van systemen
en processen voor financiële producten en processen; branche Bancair
Rogier- ervaren Projectleider op snijvlak producten, actuariaat en (IT) migratie/
productrationalisaties; branche Verzekeringen
Nol- Ervaren en resultaatgerichte project- en procesmanager met veel infra en OSS-BSS
projecten in zijn bagage; brance Telecom

Periodiek houden we je op de hoogte van beschikbare en goede kandidaten. Deze keer stellen we Ruud, Rogier en Nol aan je voor.

Missie

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

Ruud - Ervaren Businss Analist en Teamlead voor financiele producten en processen

Ruud (1961) is vanuit de jaarrekeningen controle doorgegroeid naar senior audit manager bij een bank en vandaar naar zelfstandig gevestigd consultant. Daarbij heeft hij ruime ervaring opgedaan met het inrichten en risicobeheersing

van financiële systemen en –processen. Recentelijk was hij werkzaam als Business Analist bij projecten in de Finance en Risk omgeving van Rabo en ABN AMRO.

Ruud heeft conceptueel het overzicht van complexe omgevingen en zet zichzelf in voor pragmatische en uitvoerbare oplossingen waarbij het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend is. HIj heeft een hands on mentaliteit en communiceert op

alle niveaus binnen de organisatie. Omdat hij zowel Register Accountant (RA) als Register EDP (IT) Auditor (RE) is, is Ruud breed inzetbaar. De meeste van zijn uitgevoerde opdrachten bevonden zich veelal op het snijvlak tussen

Business en IT, als Business Analist, Teamleider of Audit Manager.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld op www.collegium.nl of omdat je dit persoonlijk hebt

aangegeven.
Ruud is gedurende een periode van vijf jaar parttime docent geweest van het vak Bestuurlijke Informatievoorziening en Administratieve Organisatie aan de accountantsopleiding van Nivra-Nyenrode Universiteit.

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

Rogier - ervaren Projectleider op het snijvlak producten, actuariaat en (IT) mirgratie/productrationalisatie

Rogier (1979) is sinds 2005 werkzaam als bedrijfsadviseur/consultant. Hij is een ervaren Business Process Consultant, Operational Auditor, en risico management specialist die in staat is binnen complexe situaties tot concrete en

werkbare oplossingen te komen. Met zijn pragmatische en opgewekte instelling is hij in staat om snel draagvlak en enthousiasme binnen projecten/programma’s te realiseren.Zijn specialiteiten zijn AO/IC, Operational Audit, Sarbanes

OXley (SOX) en risico management. De focus ligt hierbij op het realiseren van draagvlak, bewustwording en kennisoverdracht. Rogier’s visie op opdrachten is: “zeg wat je doet en doe wat je zegt!”. Door de vele complexe opdrachten die

soms in zeer veranderlijke omgevingen hebben plaatsgevonden is Rogier makkelijk in staat zich snel aan nieuwe situaties aan te passen. Rogier heeft ervaring in zowel de publieke sector (verschillende departementen) als private sector:

Financiële sector (Verzekeringen), Oil & Gas & Retailmarkt.

Nol - Ervaren en resultaatgerichte project-en procesmanager met veel infra en OSS-BSS projecten in zijn bagage

Nol (1966) IS een ervaren en resultaatgerichte project- en procesmanager met 20 jaar ervaring in de Telecombranche. Vanuit de techniek is hij doorgegroeid naar project- en procesmanagement. Grote projecten, waaronder de uitrol van

SDH/DWDM transportnetwerken, de aanleg van mobiele, ftth glasvezel- en Voice over IP netwerken heeft Nol succesvol afgerond. Projecten die hij uitvoerde betroffen voornamelijk de OSS site met interfacing naar de BSS. Dit heeft hij

gedaan bij partijen als Siemens, Ziggo (Casema), KPN, Reggefiber en BT.

Meer weten over deze kandidaten? Mail of bel Lieuwe Visscher (06-30718519)

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

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