Marketing/Sales, Projectmanagement, Supply Chain/Purchases

Willem has experience as entrepeneur. He was a
supplier of high-quality metals for the purpose
of the Aerospace and Formula-1 Industry and
has specific experience in international tailormade Purchases and logistic activities.

30 Jaar ervaring als ondernemer respectievelijk toeleverancier van hoogwaardige metalen in uiteenlopende vormen ten behoeve van de luchtvaart, ruimtevaart
en Formule-1 industrie. Gespecialiseerd in markt- en product ontwikkeling in Europa en Azië (China, Singapore en Zuid Korea). Half producten voor bekende
civiele en militaire projecten op basis van nauwkeurige materiaalspecificaties ten
behoeve van: Boeing, Airbus, Fokker Aircraft, Pilatus, Messier Dowty maar ook
voor de Apache, NH -90 en JSF en niet te vergeten voor de turbine industrie.
Specifieke ervaring in internationale tailor made inkoop en logistieke activiteiten
in combinatie met het opzetten van QA systemen. Deelnemer aan vele internationale vakbeurzen en handelsdelegaties. Hierbij heb ik altijd de volgende regel gehanteerd: De meeste kans op succes wordt verkregen door actief te zijn op basis
van een weloverwogen strategie gebaseerd op gericht marktonderzoek, te durven
investeren in nieuwe ontwikkelingen en de nek wat verder uit te steken dan de
collega . En heel belangrijk: Kom na wat je belooft en mocht er toch iets fout gaan
communiceer op een open wijze!

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
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.

