
Kwaliteit aan  
de top moet  
vanzelf sprekend
zijn

Kwaliteit voor RvC, RvT en RvA
Commissaris vinden?

gebruik van moderne technologie, versterkt  
met succeselementen uit traditionele wervings
methoden. Doelgericht, veilig en zuiver. Met deze 
aanpak zijn kwaliteitsmatches aan de top voor 
iedereen vanzelfsprekend. Daar staat PMP voor.

Bij PMP vind je ervaring en talent
PMP maakt diversiteit bereikbaar: hier vind je  
zeer ervaren kandidaten tot aan nieuw talent. 

PMP brengt vraag en aanbod van
commissarissen, toe zicht houders 
en raad van advies leden bij elkaar. 
Het proces van matching verloopt 
zowel online als persoonlijk, 
waardoor je soepel en efficiënt  
de juiste kandidaten vindt.

50% 
RVB-NIVEAU

De juiste mensen op de juiste plek
PMP gaat voor goed geleide organisaties in een 
snel veranderende wereld. Hoe? Door de juiste 
mensen vindbaar te maken voor RvC’s, RvT’s en 
RvA’s. Op basis van kwaliteit en geschiktheid en 
niet om wie zich bijvoorbeeld ‘t mooiste voordoet 
of toevallig op het netvlies staat.

Als het aan de top goed zit, heeft dat impact  
op de hele organisatie en iedereen die ermee  
te maken heeft. En het mooie is: er zijn meer  
dan genoeg goede mensen die het verschil  
kunnen maken bij de juiste partij.

Om ze bereikbaar te maken heeft PMP het 
matching proces heruitgevonden: het maakt 

20% 
JONGER DAN  

50 JAAR

35% 
VOORZITTER RvC
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Wie gebruikt PMP?
Een breed scala aan sectoren en organisaties 
gebruikt PMP, variërend van profit tot non-profit, 
van zorg, theaters en detachering tot finance,  
de bioindustrie en productie, van scaleups  
tot aan multinationals.

Omzet 
 <20 MIO  20-100 MIO  >100 MIO

FTE 
 <10 FTE  10-500 FTE  >500 FTE

Sector 
 PROFIT  NON-PROFIT

De kracht van PMP
• Hoge kwaliteit door moderne technologie
• Objectieve procedure en governance proof
• Lage investering in tijd en budget

Neem gerust contact met ons op:

085 4012 470
info@pmpsupervisor.com
www.commissarisvinden.nl

PMP Supervisor bv
Entrada 548
1114 AA Amsterdam

Als het aan 
de top goed 
zit, profiteert 
iedereen  
daarvan

085 4012 470

info@pmpsupervisor.com
www.commissarisvinden.nl


