Personalia
Ron Mathôtt (1963) is benoemd
tot hoogle
g raarr klinische farmacologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Coen Rasch
(1962) is benoemd tot hoogleraar
radiotherapie. Sergey
g Shadrin
(1980) is benoemd tot hoogleraar
meetkunde en mathematische fysica aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA.

en general managerr voor Europa,
Midden-Oosten en Afrika. Hij
i
werkte eerderr in een verge
r lijk
i bare
functie bij Novell.

Rotterdam School off Management Erasmus Univer
i rsitty (RSM)
heeft een nieuwe leerstoel, internationale financiële verslaggeving en kapitaalmarktcommunicatie. Erik Roelofsen is de eerste
die deze leerstoel bekleedt. Hij
deed onderzoek
k naar confer
f encecalls mett analisten.

Rob Zwanenburg
rg (44) is als partner en businessunitdirecteur training & advies aangetreden bij bij
CanvassCompany. Zwanenburg
was zelfstandig ondernemer.

ITSP
P breidt zijn ‘operations team’
uit met Peter van den Heuvel.
Voor ITSP heeft
f hiij gewerkt bij Intrum Justitia als ICT-directorr en
bij Sdu Uitgevers als IT-manager.
Rob van Beek
k is begonnen als
chief interactive
i officer voor IFB/
McCann Nederland
d (communicatienetwerken). Hij begon zijn carrière als directorr bij Broadcast
Press, werkte bij
i KPN Media als
contentmanager en bij Reed
Business Infor
f mation als innovatiemanager.
Sijmon van den Berg treedt aan
als aandeelhouder en manager
business development Benelux
bij Ibiss (ICT). Hij
i was hiervoor
r
werkzaam als director business
development bij Infor.
Verzekeringsmakelaar Schouten
Zekerheid
id versterkt zijn
i team risicobeheer met de komst van Wilco de Haan (39). De Haan was
hiervoor werkzaam bij Marsh Nederland.
Progress Software heeft Dan Veitkus aangesteld als vicepresident

Laurens Lemmens is als landelijk
i
accountmanager in dienst getreden bij Het Invorderingsbedrijf.
Tot voor kort werkte hij als projectmanager grootschalige publieke bouwprojecten bij de gemeente Vlaardingen.

Euro Mail heeft
f Remco Kleinsmit
aangenomen als nieuwe accountmanager. Hij was accountmanager bij Durmazon.
Han Knooren (43) is de nieuwe algemeen directeur van PinkRoccade Local Government, onderdeel
van Total Specific Solutions.
Voordat hij in dienst kwam bij
PinkRoccade, was Knooren mede-eigenaar en algemeen directeurr van Yuki, een onlineboekhoudservice. Daarvoor
r r bekleedde
hij diverse functies bij McKesson
(zorg).
Jan van Tuinen is de nieuwe voorzitter van Sport
r & Zaken. Hij volgt
Wim Ruijgrok
k op, de oprichter
van de organisatie die sportbonden en -verenigingen steunt. Van
Tuinen is directeur van de werkgeversorga
r nisatie Bouwend Nederland. Hij is tevens lid van het
algemeen bestuur van VNONCW.
............................................................

Nieuwe baan? Meld het aan
personalia@fd.nl, met leeftijd,
Nederlandse functieomschrijving van oude en nieuwe baan
en zo mogelijk een portretfoto
in hoge resolutie.
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