
Persbericht: Sweco benoemt Willem Scheper tot teammanager Mobiliteit
Willem Scheper (43) is per 1 oktober als teammanager Mobiliteit gestart bij de afdeling Mobiliteit van ingenieursadviesbureau Sweco.
Willem is ruim 19 jaar werkzaam in de verkeer- en vervoerwereld. Tot voor kort was hij werkzaam als senior adviseur en vestigingsmanager
bij Keypoint Consultancy. 

Na afronding van zijn studie Verkeerskunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden startte Willem zijn loopbaan bij Goudappel Coffeng als adviseur
Verkeersplanologie. Vervolgens deed Willem ervaring op bij meerdere adviesbureaus, zowel in de rol van adviseur als in de rol van manager.

BETROKKEN EN BENADERBAAR
Volgens Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit gaat Willem een mooie toekomst tegemoet bij Sweco. “Willem heeft ruime ervaring met het aansturen van
projecten en teams op het gebied van verkeer, infrastructuur en ruimtelijke ordening, en specifiek fiets- en ketenmobiliteit. Hij is toegewijd en combineert
mobiliteitskennis en -ervaring met leidinggevende vaardigheden. Dit maakt Willem zeer geschikt om het team door te ontwikkelen in een steeds
veranderend werkveld.”

VEEL NIEUWE DINGEN TE ONTDEKKEN
Willem heeft enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging: “Sweco is een prachtig bedrijf. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de
ambitie van Sweco en om samen met mijn team een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de mobiliteit van Nederland. Daarin zijn nog veel nieuwe
dingen te ontdekken!”

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.
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