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Why(z)

Charles Darwin (1809 - 1882) schreef het al: it's not the strongest species that survives, 
nor the most intelligent, but the one that's most responsive to change!

Visie en moreel kompas
Een uitspraak die actueler is dan ooit. De snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange 

benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen van duurzaamheid en ethiek tot technologie en 
geopolitiek vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management.

Leiderschap opnieuw vormgeven
Bij Whyz doen wij niets liever dan onze klanten helpen bij deze transformaties. Het is onze missie om leiderschap te 
herontwerpen voor de 21e eeuw. Wij hebben de insights, ervaring én het netwerk om deze transitie naar toekomstbestendig 
leiderschap te versnellen. Dit doen we door klanten toegang te geven tot koplopers die de status quo bevragen en 
systeemverandering aanjagen. Leiders die de wereld van morgen creëren door een brug te slaan tussen visie en operatie.

Organisaties en teams verrijken
Onze verbindende en persoonlijke aanpak maakt Whyz hofleverancier van toekomstbestendige leiders en complementaire 
teams. Wij kennen en plaatsen (un)usual suspects die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve 
mindset en zelfkennis. Deze new generation staat voor een diverse en inclusieve werkcultuur een omgeving 
waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en het verschil kunnen maken. 

Onze deskundige en ervaren consultants gaan nooit voor grijs of middelmaat. 
Het is deze passie voor ons vak en onze klanten waarin wij excelleren. Elke keer opnieuw!



Dit is Whyz Executive Search (Whyz)

Een succesvol executive search & interim management bureau, gestart in 2010. 
Whyz Executive Search (Whyz) is opgericht om de new generation leaders in Nederland te 
identificeren en te koppelen aan innoverende organisaties. Met een unieke en
transparante werkwijze, lopen wij vooruit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij staat 
kwaliteit bovenaan.

In december 2021 is Whyz uitgeroepen tot het beste executive searchbureau en de beste zakelijke 
dienstverlener van Nederland!

Whyz richt zich op het segment tussen raad van bestuur (RvB) en eerstelijnsmanagement inclusief 
de zware specialistenrollen. Tevens worden toezichthoudende posities ingevuld. 
Wij bieden niet alleen toegang tot de beste mensen, wij weten ook binnen welke cultuur zij 
optimaal tot hun recht komen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het vinden van de ultieme 
match tussen persoonlijkheid en de cultuur van onze klanten.

In het verlengde hiervan hebben wij de markt niet alleen opgedeeld in sectoren, maar ook in vier 
werelden met ieder hun unieke cultuur. De werelden die onze gespecialiseerde teams bedienen, 
zijn:

Corporate
(Semi-)Publiek
Private Equity & Venture Capital
Familiebedrijven

Whyz is: nieuwsgierig, actief, ondernemend, gastvrij en transparant.

Onze bedrijfscultuur laat zich het best omschrijven als dynamisch,  betrokken, gedreven en 
enthousiast. Intern is de cultuur informeel, extern presenteert de organisatie zich professioneel.

Leiden



In het kort

Als personal assistant ben je de rechterhand van onze 
partners.
Je ondersteunt de partners, denkt mee en bent hen net 
een stapje voor.
Je bent het visitekaartje van ons kantoor en zorgt voor 
een warme en vriendelijke ontvangst en begeleiding van 
onze gasten.



Dit ga je doen als personal 
assistant bij Whyz

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van 
contracten, functie- en kandidaatprofielen.

klanten en kandidaten.
In deze veelzijdige spin-in-het-web functie zorg jij ervoor 
dat onze partners goed en efficiënt kunnen werken.
Je werkt in een team met andere personal assistants en 
bij afwezigheid vervang je elkaar.
Je ziet toe op naleving van de interne processen.
Je verzorgt attenties en relatiegeschenken.
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die zich 
niet snel uit het veld laat slaan.



Dit is jouw bagage

Je bent dienstverlenend, gastvrij, secuur en kritisch.
Je hebt een uitstekende beheersing van het MS-officepakket.
Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je hebt een commerciële instelling & een can-do mentaliteit.

Dit maakt jou bijzonder

Een goede beheersing van de Engelse taal is een pre.
Je kunt snel schakelen in een hectische omgeving en blijft oog houden voor detail.
Je bent een aanpakker, proactief, secuur, kan meerdere ballen tegelijk in de lucht 
houden en hebt lef!



Dit maakt jou passend bij 
Whyz

Je beschikt over een proactieve houding, je voelt je verantwoordelijk en bent in 
staat te verrassen.
Je hebt een professionele, flexibele en klantgerichte werkhouding.
Je bent representatief en communicatief vaardig.
Je bent woonachtig in de omgeving van Leiden.
Je bent beschikbaar voor 32 40 uur per week.



Ben jij onze nieuwe collega?

Wij ontvangen graag je motivatiebrief en cv per e-mail:
info@whyz.nl

mailto:sandradegroot@whyz.nl


Whyz Executive Search
Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
Telefoon: 071-7440043
Email: info@whyz.nl
www.whyz.nl

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met:

Annelien Zuidema 
06 30 40 90 36
annelienzuidema@whyz.nl

https://www.whyz.nl/
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