
Persbericht: Sweco versterkt expertise Rail met Sander Boekee als teammanager
proces- en projectmanagement
Sander Boekee is per 1 september 2017 gestart bij ingenieursadviesbureau Sweco. Sander is een zeer ervaren adviseur met bijna 20 jaar
ervaring proces- en projectmanagement in de railwereld. Tot voor kort was hij werkzaam bij ProRail als beleidsadviseur, afdelingsmanager
en interne coach.

Nadat hij zijn opleidingen had afgerond aan de Hogeschool van Utrecht, TSM Business School management en bedrijfskunde en Railinfra Opleidingen
startte Sander Boekee bij adviesbureau Arcadis. Hij vervulde verschillende functies van ontwerper, projectengineer, senior adviseur tot project- en teamleider.
Voor hij de overstap naar Sweco maakte, werkte Sander als afdelingsmanager Railtechniek en beleidsadviseur HRM bij ProRail. Hij ontwikkelde
opleidingsplannen voor kritische vakgebieden, wierf talenten en optimaliseerde het recruitment proces.

NIEUWE UITDAGING
Sander is enthousiast over zijn komst naar Sweco: “Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging! Ik kijk er naar uit om, samen met mijn nieuwe collega’s onze
klanten te helpen bij hun uitdagingen om een duurzaam toekomstbestendig railnetwerk in Nederland en Europa te realiseren”.

WELKOME AANVULLING
Volgens Wessel Voorthuijzen, afdelingshoofd Rail, vult Sander de afdeling Rail mooi aan met zijn specifieke expertise. "Met zijn uitgebreide netwerk en
ervaring zal hij samen met zijn team onze klanten uitstekend kunnen bedienen. Sander is sterk in samenwerken en verbinden. Eigenschappen die zowel
intern als extern van groot belang zijn. Ik heet Sander van harte welkom bij Sweco.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen, +31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks
projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7
miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.


