
 

 

Medior Asset Management Professional 
 

Bij onze opdrachtgevers werk je aan het ontwikkelen van een professionele Asset Management  
organisatie, waar Asset Management bijdraagt aan het behalen van het bedrijfsresultaat. Je bent  
in staat om op strategisch en tactisch niveau te functioneren. Je hebt oog voor de mens achter de  
techniek, doorziet de organisatieprocessen en bent in staat beiden te ontwikkelen. Basiskennis en  
ervaring met managementtechnieken en/of kennis en ervaring met het ontwikkelen en geven van  
trainingen is een pré. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in Asset Management en/of organisatie-
ontwikkeling. Dit heb je bij voorkeur opgedaan in de maritieme & offshore sector, infra, openbaar  
vervoer en/of de energiesector.  
 

Doel van de functie 
 Het ontwikkelen van een professionele Asset Management-organisatie bij onze 

opdrachtgevers; 

 Samen met accounthouders beheren en uitbreiden van de cliëntenportefeuille; 

 Begeleiden van junior Asset Management professionals en trainees; 

 Bijdragen aan vakontwikkeling in de markt; 

 Bijdragen aan de kwaliteit van methoden en ondersteunende tools van IES. 
 

Heb jij 
 HBO+/WO werk- en denkniveau;  

 Afgestudeerd in een technische of bedrijfskundige richting;  

 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring; 

 Praktijkervaring in adviestrajecten, training en/of interim management; 

 Sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden?  
 
Ben jij 

 Deskundig in Asset Management; 

 Ervaren in managementmethoden en bedrijfsvoeringstechnieken; 

 In staat richting te geven aan te ontwikkelen processen en structuren; 

 Resultaatgericht en in staat om te wisselen tussen grote lijnen en details; 

 Een mensgerichte teamspeler?  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
Bel of mail voor meer informatie of een afspraak: 

 Diederik van Leeuwen, manager Asset Management 
T +31 (0)6 502 65 917 
M diederik.van.leeuwen@iesbv  

 
Je werkt aan opdrachten bij onze opdrachtgevers. In overleg met jouw opdrachtgever is flexwerken  
eventueel mogelijk. De functie is in principe fulltime, deeltijd is in overleg ook mogelijk. Evaluatie en  
beoordeling vindt jaarlijks plaats in samenspraak met je lijnmanager. IES biedt uitstekende primaire  
en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Wil je direct solliciteren? Mail dan je motivatie en CV naar: informatie@iesbv.nl  
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