
Ja, 
dan zijn wij op zoek 
naar jou!

#IkBenRelevant
Jij hebt de lenigheid en nieuwsgierigheid om je verder te ontwikkelen in het hart van asset management. Dit 
kan zijn op een operations afdeling, op een bestuursbureau of binnen een project bij een asset manager. 

 Wel ervaring en wil jij je verder verdiepen in het vak, bel me dan. 
 
 Geen ervaring, wel de ambities? Bel me dan evengoed! 

Wie bel of app je dan…?
Meer informatie over werken in een cultuur gedreven adviesorganisatie, bel dan met Luc Stultiens op 
06 38 91 70 75, Partner Vermogensbeheeradvies of Sharmili Gangadin op 06 24 96 04 69, director Cultuur & 
Ethiek. Nog meer weten? Kijk op: www.weesjeeigenvoorzitter.nl of www.AethiQs.nl

Nee, 
lees dan een artikel op onze 
kennispagina en bel me over een 
half jaar op.

Hallo
Heb jij de IQ, SQ, EQ en AQ om het asset management 
talent te worden

Besluitvormingsmanagement
Strategisch management
Investment management
Actuarieel management
Transitiemanagement 
Risicomanagement
Datamanagement

#WijZijnAethiQs!
Wij zijn AethiQs en werken voor mooie opdrachtgevers in maatschappelijk relevante sectoren waaronder 
vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Opdrachtgevers die relevant zijn én ook willen blijven. Wij 
noemen dit relevantiewaarde. Wil jij hieraan bijdragen, vanuit jouw sterke affiniteit met het vak asset 
management? Bel gerust met Luc Stultiens 06 38 91 70 75.

Want wij geloven in jou!
Als AethiQs geloven wij in het delen van relevante kennis, maar meer geloven wij in 3x liefde: voor onze 
klanten, voor de vakgebieden waarin wij actief zijn, en voor al onze collega’s, onze Relevantieadviseurs. Jij 
dus! Met onze lenigheid van geest kijken wij altijd over sectoren en vakken heen. Want waarom zou wat in 
de ene sector werkt ook niet in de andere kunnen werken? Als je teruggaat tot de kern, zie je vergelijkbare 
oplossingen voor hele verschillende soorten organisaties. Van pensioenfondsen tot publieke omroepen, van 
zorginstellingen tot financiële instellingen. Voor al deze organisaties geldt dat ze alleen relevant kunnen 
blijven als het duidelijk is wat hun bestaansrecht is, vandaag en morgen. Wij heten niet voor niets AethiQs. 
Het goede doen, en dat goed doen!

Wil jij werken voor toonaangevende asset managers? 

http://www.weesjeeigenvoorzitter.nl
https://aethiqs.nl/
http://aethiqs.nl

