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Nieuwsbrief Februari 2017

In deze editie

NIEUWSBRIEF 2 - FEBRUARI - 2017

Beschikbare kandidaat: Pedro

Beschikbare kandidaat: Pedro
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

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

aangegeven.

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

Graag stel ik deze nieuwsbrief Pedro aan je voor.

Zijn muzikale held Frank Zappa zei het al:

“The computer can't tell you the emotional story. It can give you the exact mathematical design, but what's missing is the eyebrows.”

Met andere woorden: het vakgebied gaat over IT maar de menselijke aspecten maken de verandering.

Pedro is een senior programma- en projectmanager met ruim 20 jaar ervaring in verschillende management functies. Van oorsprong is hij wiskundige/informaticus. Na diverse inhoudelijke en lijnmanagement functies in automatisering, is

hij sinds 1997 gespecialiseerd in programma- en projectmanagement. Pedro is vooral werkzaam geweest in de verzekeringsbranche, maar is voor toekomstige opdrachten zeker niet gebonden aan financiële dienstverlening.

Hij opereert zowel aan business-zijde als binnen ICT; zijn kracht ligt op de scheidslijn van deze twee werelden. Hij opereert zonder problemen in traditionele (waterval) omgevingen als in de moderne wereld (Agile/Scrum).

Pedro is in staat complexe materie overzichtelijk en behapbaar te maken. Hij communiceert gemakkelijk (en graag) van directie- tot uitvoerend niveau. Persoonlijke contacten zijn daarbij voor hem belangrijk. Collega’s zien hem als een

bruggenbouwer. Hij werkt gestructureerd en onafhankelijk, is stressbestendig en een doorzetter. Pedro laat zich niet van de wijs brengen, is nuchter, in-control en transparant. In moeilijke situaties zal hij eerst observeren, om daarna met

zijn team tot de beste aanpak te komen.

Een aantal door Pedro uitgevoerde opdrachten:

Manager Transititon Office bij het reorganisatietraject van de IT - Unit van een grote verzekeraar

Programmamanager(diverse business- en ICT projecten) bij een grote levensverzekaar

Projectmanager van een bedrijfsbrede ERP implementatie bij een groot mediabedrijf

Implementatiemanager bij een groot veranderingstraject binnen de IT sector van een grote verzekeraar

Interimmanager op een IT-systeemontwikkelings afdeling

Programma- en projectmanager bij de ‘greenfield nieuwbouw van een geheel op moderne technieken gebaseerd all-in-one verzekeringssysteem bij een middelgrote verzekeraar

Voormalige opdrachtgevers zeggen over Pedro: “professionele en gedreven programma- en projectmanager”; “conceptuele vermogen om boven de inhoud uit te stijgen”; “stabiele factor in een soms behoorlijk hectische omgeving”;

”bewaarde steeds het overzicht en de rust, en bleef zijn organiserende, rapporterende en sturende taken zorgvuldig uitvoeren”; "een open, gezellige en prettige collega om mee samen te werken”.

Wil je meer weten over Pedro of zijn volledige CV ontvangen? mail of bel mij (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.

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