
 

Ter verbreding van de basis van Management Partners komen wij graag in 
contact met ondernemende personen die de stap naar zelfstandig 

ondernemerschap in teamverband serieus overwegen. Geschikte kandidaten zijn 
mogelijk al actief als zelfstandig bedrijfsadviseur, maar hebben de wens om dit te 

continueren binnen de setting van een klein kantoor met goede faciliteiten. Ook 
voor (oud)ondernemers of directieleden die hun kennis en ervaring nog ten 
dienste willen stellen van het bedrijfsleven is dit een mogelijke optie. 

 
BEDRIJFSADVISEUR (Geassocieerd Partner) 

 
Management Partners Int. is een in Zeewolde gevestigde maatschap met, op dit 
moment één Managing Partner en twee geassocieerde partners. De kern-

activiteiten van MP als managementadviesbureau zijn:  
 

Organisatieontwikkeling- en doorlichting, managementsupport, (personal) 
coaching, corporate finance, verkoop-/fusiebegeleiding, executive search, 

assessment alsmede interim- en adviesfuncties. MP bestaat in 2019 dertig jaar.  
 
De huidige partners binnen MP zijn zeer op de praktijk gerichte mensen met ruime 

directie- en managementervaring. Management Partners Int. werkt landelijk en 
deels internationaal en is niet sectorgebonden. MP voert opdrachten uit voor 

(familie)bedrijven, m.n.i. het MKB/MKB+, het brede middensegment van de 
markt. 
 

U beschikt over/u bent:  
 brede managementervaring in het bedrijfsleven 

 in voldoende mate een generalist 
 ruim voldoende senioriteit om als adviseur, sparringpartner of coach van 

DGA's en directies op te treden 

 een persoon met een brede- en actuele oriëntatie op mens en organisatie 
 een goede communicator 

 voldoende doorzettingskracht om d.m.v. persoonlijke acquisitie uw MP 
praktijk op of uit te bouwen onder MP vlag 

 een financiële positie die u in ruime mate in staat stelt om uw praktijk op te 

bouwen 
 de mogelijkheid en de wil om ondernemersrisico te dragen 

 genegen om de MP kantoorfaciliteit in Zeewolde ten volle te benutten en dat 
is voor u logisch en haalbaar gezien uw woonplaats 

 van mening dat het een pluspunt voor u is om te kunnen instappen in een 

bestaand klein teamverband met gelijkgestemden 
 

Participatie binnen MP is mogelijk op basis van de MP associatieovereenkomst.  
 
Belangstelling? 

Stuur dan uw brief met C.V. per mail naar Management Partners Int., Gildenveld 
16, 3892 DG Zeewolde, t.a.v. de heer W. (Wim) van den Noort, Managing Partner.  

Gebruik als mailadres voor uw reactie wvandennoort@management-partners.nl  
Voor meer info over Management Partners: www.management-partners.nl  
Mocht u voorafgaand vragen hebben, bel dan Wim van den Noort (06-22246236).  
 

mailto:wvandennoort@management-partners.nl
http://www.management-partners.nl/

