
Persbericht: Sweco benoemt Sander Melieste tot nieuw afdelingshoofd
Assetmanagement
Sander Melieste (44) heeft Peter Vermey per 1 oktober 2017 opgevolgd als afdelingshoofd Assetmanagement bij ingenieursadviesbureau
Sweco. Sander blijft daarnaast zijn huidige functie van afdelingshoofd GIS & ICT vervullen. 

Sander is een zeer ervaren manager en kent Sweco goed. Na zijn studie MSc. International Land & Water Management aan de University of London,
Larenstein en de Wageningen University, startte Sander bij Sweco als adviseur Ruimtelijke Planvorming. Vervolgens vervulde hij bij Sweco verschillende
functies; van GIS ontwikkelaar, GIS projectleider, teammanager GIS a.i. en teammanager Verkeersmodellen tot zijn huidige functie afdelingshoofd GIS &
ICT. Deze laatste functie zal hij eveneens blijven vervullen.

INTEGREREN GIS & ICT EN ASSETMANAGEMENT
Klanten met assetmanagementvraagstukken geven aan dat data en informatie essentieel zijn voor het optimaal beheren van assets. Daarom kiest Sweco
bewust voor het integreren van haar GIS&ICT- en assetmanagementdiensten. “Op deze manier kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn”, aldus
William Harding, divisiedirecteur Transport en Mobiliteit bij Sweco.

VOLOP KANSEN
“Ik heb enorm veel zin in deze uitdaging”, vertelt Sander. “Ik zie volop kansen voor onze klanten als we de beheersoftware van Sweco combineren met
assetmanagementdiensten en assetmanagementexpertise.”

Peter Vermey gaat als business consultant de rol van assetmanager voor investeerders verder uitbouwen. William Harding: “Onze ingenieurs draaien
overuren om oplossingen te ontwikkelen en te realiseren voor de transitie naar duurzame energie en mobiliteit. Het blijkt dat investeerders het enorm
waarderen als Sweco dergelijke assets aandraagt voor hun portfolio, en er vervolgens voor zorgt dat die assets volgens plan presteren en renderen.”

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



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.


