
Sweco benoemt Wieneke Goedvolk-Westerveld tot directeur HR
Met ingang van 1 november 2017 zal Wieneke Goedvolk-Westerveld (44) starten als directeur Human Resources bij ingenieursadviesbureau
Sweco. Zij zal deel uitmaken van het directieteam van Sweco Nederland. Wieneke werkte al eerder voor Sweco in de rol van HR Business
Partner en keert, na een uitstap naar Yokogawa, terug bij Sweco.

Wieneke heeft de afgelopen jaren brede HR- en leidinggevende ervaring opgedaan bij onder andere Randstad, het Ministerie van Economische
Zaken/SenterNovem en Twynstra Gudde. Als directeur Human Resources zal Wieneke verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitrol van de HR-
strategie voor de circa 1.500 medewerkers van Sweco Nederland.

PASSIE VOOR HR
Met haar terugkomst naar Sweco kiest Wieneke voor de sector, het bedrijf en het type mens waar haar hart ligt. “Bij Sweco werken gemotiveerde en
ondernemende mensen met trots en passie voor hun vak, die graag met de klant en met elkaar samenwerken aan mooie projecten”, vertelt ze. “In die
werkomgeving en in deze rol kan ik mijn passie voor het HR-vak en mijn persoonlijke ambitie kwijt. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn team aan de slag
te gaan met belangrijke thema’s als leiderschaps- en talentontwikkeling, vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers.”

MET OPEN ARMEN
Eugene Grüter, algemeen directeur van Sweco Nederland: “Wij verwelkomen Wieneke met open armen terug bij Sweco en zijn zeer verheugd dat zij het
directieteam komt versterken. Wieneke heeft een winnaarsmentaliteit en past heel goed bij - wat wij noemen - de Sweco manier van werken. Haar relevante
kennis en ervaring én haar positieve energie verstevigen het fundament onder onze stevige ambities.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Manager Communicatie & Marketing, Karin Groendijk,+31 6 31963045, karin.groendijk@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.


