Widely employable

Ger studied Technical Physics at Technical University Eindhoven. He has been Vice President
of Interturbine OEM and Sulzer Metco Turbine
Components. Mr de Vlieger has specific experience in general management and financial participation in start-up companies.
Voorletters en Achternaam

G.J.N.E. de Vlieger

Postadres

Haagweg 30

Postcode en Woonplaats

5995 AB Kessel

Geboortedatum

15 november 1948

Telefoon

+316 537 163 95

E-mail

vlieg894@planet.nl

Bedrijf

DevAero BV

The NAG supports its
members and start-ups
through the development
of expertise, advocacy,
access to the national and
international markets, and
an extensive network. The
Independent Experts Program offers this expertise
of recent retired experts,
employed by one of the
members and who is committed to the values of the
NAG: to obtain a better
market position by sharing
knowledge and working
together.
Please contact the NAG
Office for more information
at:
T: +31 88 1976 100

Passende opdrachten
Creëren van cultuurveranderingen in middelgrote (familie)bedrijven door het uitwerken en implementeren van een beleids- en ontwikkelingsstrategie.
Via de missie, visie en strategie van het bedrijf, wordt een meerjaren plan opgesteld met de hierbij behorende begroting van het lopende jaar. Deze financiële
begroting zal ondersteund worden door concrete jaarplannen voor business development, marketing & sales, operations en human resources.
Concrete sturing wordt gegeven aan de organisatie en resultaten hiervan worden
vastgelegd in KPI’s.
Relevante opleiding, cursussen
1967 – 1972

Technische Universiteit Eindhoven, Technische
Natuurkunde

1972 – 1979

Promotie onderzoek aan de Vrije Universiteit
Brussel

1980 – 1982

Post-doc wetenschappelijk medewerker FOM aan
de Univ. Utrecht

1982 – 1983

Wetenschappelijk medewerker Zeeman Laboratorium aan de Univ. Amsterdam

Werkervaring
1983 – 1984

Laser projectmanager bij Eldim (Technisch/
Commercieel) (M€1/jaar)

1985 – 1986

Technical manager Eldim (M€10/jaar)

1986 – 1988

Algemeen directeur Eldim (M€13/jaar)

1988 – 2000

Vice President Interturbine OEM (M€45/jaar)

2000 – 2006

Vice President Sulzer Metco Turbine Components
(M€60/jaar; 450 medewerkers)

2007 – vandaag

Hands-on informal investor in diverse start-up’s en
groei-financiering met LIOF en BOM of andere
informals

E: frank.jansen@nag.aero
* The cost for this service
is very limited. €125,- per
half a day for a maximum
of two days in total, a onetime matching fee of €100,
- and travel expenses.

Specifieke ervaring en expertise
- Project management
- Operations
- General management
- Uitbouw Europees bedrijf opererend op wereldmarkt
- Begeleiding familie bedrijf in transitie
- Financiële participatie in start-up bedrijven
- Commissariaat
- Beoordeling van business plannen
Voorbeelden uitgevoerde projecten en opdrachten
- Marktonderzoek voor de Nederlandse vliegtuigmotoren industrie naar
strategische allianties met Europese Partners
- Onderzoek naar beste begeleidingsvorm voor hoogopgeleide starters met
innovatieve en creatieve ideeën
- Meer dan twee jaar ad interim algemeen directeur van een familie bedrijf
opererend in de kapitaalgoederen markt (hijskranen)
- Operationeel, technisch en human resource gerelateerd advies aan een
investeringsmaatschappij over een mogelijke participatie
Persoonlijke eigenschappen
- Consequent, betrouwbaar en rechtvaardig met een hoog niveau voor normen en
waarden
- Brede en toekomstgerichte kijk op zaken
- Vermogen om goed te plannen en korte en lange termijn doelstellingen scherp in
het oog te houden
- Ziet nog onbekende mogelijkheden en gebruikt hierbij inzicht, vindingrijkheid en
denkvermogen
- Krachtige leider die snel kan schakelen

