
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

InterExcellent Executive Search BV 
Villa Parkstaete | Amalialaan 41 | 3743 KE | Baarn   

T +31 (0)35  5280430 |  www.interexcellent.nl | office@interexcellent.nl 
  

                                                                                                                             

MANAGING DIRECTOR  
 
 
 
 

FUNCTIEPROFIEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 2022 
 
  



       
 

InterExcellent Executive Search BV 
Villa Parkstaete | Amalialaan 41 | 3743 KE | Baarn   

T +31 (0)35  5280430 | www.interexcellent.nl  | office@interexcellent.nl 
 

Managing Director (m/v)  
 
Voor onze opdrachtgever Euronext Corporate Services (Parijs/Amsterdam) zijn we op zoek naar een 
vooruitstrevend, ondernemend, commercieel en coachend MD voor haar succesvolle dochterbedrijf iBabs 
(Zwaag NH) die voorloopt op software, ICT en digitaliserings-ontwikkelingen en mede vorm geeft aan de 
executie van de groeistrategie en de cross-selling ambities binnen Euronext Corporate Services.  
 
Euronext Group  
 
‘Connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable 
growth’. Dat is al ruim 20 jaar de missie van het grote en paneuropese Euronext. Lees meer op 
www.euronext.com/en/about.  
 
 
Euronext Corporate Services  
 
Euronext Corporate Services (CS) is een onderdeel van de Euronext-groep en opgericht in 2016. Als 
onderdeel van haar strategisch plan heeft Euronext CS zich beziggehouden met de ontwikkeling van een 
compleet dienstenaanbod richting beursgenoteerde ondernemingen. Euronext Corporate Services biedt 
innovatieve oplossingen en adviesdiensten op maat om beursgenoteerde ondernemingen op de 
kapitaalmarkten te ondersteunen. De unieke en uitgebreide waardenpropositie is opgebouwd rond vier 
hoofdpijlers: 
 

 Governance: de bestuurs-portaaloplossing ‘iBabs’ helpt organisaties om bestuursvergaderingen 
efficiënter te beveiligen, organiseren en uitvoeren (bespaar tijd met het opstellen van agenda's 
en bestuurstaken, werk gemakkelijk samen met aantekeningen, stemmen, samenvattingen van 
vergaderingen) 

 Communicatie: Euronext CS is marktleider op het gebied van Webinars en webcastdiensten voor 
financiële resultaten, interne communicatie, marketing en externe communicatie. Klanten 
kunnen daarmee hun zichtbaarheid, betrokkenheid en internationale dekking vergroten. Ook zijn 
er flexibele en op maat gemaakte marktgegevenscomponenten voor Investor Relations-websites 
van beursgenoteerde bedrijven 

 Compliance: Insider Log-oplossing biedt een oplossing voor het automatiseren van het beheer 
van interne informatie en insiderlijsten voor zowel uitgevers als hun professionele adviseurs. De 
tool is bedoeld om tijd te besparen en naleving van de European Market Abuse Regulation (MAR) 
te garanderen 

 Investor Relations: het adviesteam biedt hoogwaardige advisering, marktinformatie en 
besluitvormingsanalyses voor beursgenoteerde bedrijven die actiever willen zijn op de 
kapitaalmarkten. De eigen IR-Manager-tool biedt een compleet en intuïtief IR-beheer- en 
targeting-platform voor zakelijke IR-teams om hun workflow en betrokkenheid te 
professionaliseren 

 
Euronext Corporate Services bedient al meer dan 4.000 klanten, waaronder meer dan 1.000 
beursgenoteerde bedrijven, particuliere bedrijven, adviseurs en publieke organisaties. De klanten 
bevinden zich op alle Euronext-markten (België, Frankrijk, Nederland, Portugal en Ierland) maar ook 
daarbuiten (bijvoorbeeld VK, Scandinavië, Italië, Spanje en Duitsland). 
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Het Euronext Corporate Services-team bestaat uit ruim 120 enthousiaste professionals die een sterke 
lokale aanwezigheid in heel Europa combineren met een diepgaand begrip van de wereldwijde 
kapitaalmarkten. Ze helpen organisaties, zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd, privaat en 
publiek, om zo effectief mogelijk gebruik te maken van kapitaalmarkten en efficiënter te werken. 
Lees meer op Corporate Services | euronext.com 
 
iBabs 
 
iBabs is opgericht in 2011 met als doel om vergaderingen eenvoudiger en productiever te maken voor 
mensen die werkzaam zijn in bedrijven (van beursgenoteerd tot MKB), scholen, gemeentebesturen en 
andere organisaties. Op dit moment wordt de tool al gebruikt door meer dan 300.000 mensen en dat 
aantal neemt heel erg snel toe omdat het product wordt vertrouwd als veilig en gebruikersvriendelijk is. 
 
iBabs is een prachtige groeiorganisatie en vanaf 2017 eigendom geworden van Euronext (nu 100%). iBabs 
is een belangrijk onderdeel van de omzet van Euronext Corporate Services en levert een zeer goede 
winstbijdrage, ook vanwege haar efficiëntie. De groeimogelijkheden zijn positief, waarbij de focus vooral 
ligt op groei in het buitenland (buiten Nederland) en binnen het publieke domein in Nederland.  
 
Ook wordt gekeken naar cross-selling met de andere producten en diensten van Euronext. iBabs bestaat 
nu uit circa 25 medewerkers, maar dat aantal zal gaan toenemen. De organisatie is gevestigd in Zwaag, 
zo'n 50 kilometer boven Amsterdam; veel van de medewerkers komen uit die regio. De huidige MD heeft 
besloten een andere rol te gaan vervullen binnen iBabs. De cultuur van het bedrijf voelt regionaal maar 
wordt steeds meer internationaal. Van toepassing is: ‘act local, think international’.  De medewerkers zijn 
ervaren, kundige en gemotiveerde professionals die hard samenwerken aan constante verbetering van de 
software oplossingen en aan de groei van het aantal tevreden gebruikers.   
 
Lees meer op www.ibabs.com/en.  
 
 
De functie van Managing Director 
 
U bent voorloper op het gebied van software, digitalisering en IT ontwikkelingen en wordt 
verantwoordelijk voor het bedrijf iBabs in Zwaag. De MD van iBabs rapporteert rechtstreeks aan het 
hoofd van Euronext Corporate Services (Pierre-Edouard Borderie) en wordt een cruciaal lid van het 
managementteam van de divisie. 
 
Uw belangrijkste dagelijkse activiteiten zijn:  
 

 Sales & Marketing 
 Productontwikkeling en Productvisie 
 Technologie & Operations 
 Algemene managementtaken 

 
 
De MD van iBabs is primair verantwoordelijk voor commercie, productontwikkeling, bedrijfsstrategie, 
kennis en resultaat en heeft een sterke focus op teamontwikkeling en het aantrekken van talent. De 
ideale kandidaat wil bijdragen aan de verdere opbouw van Euronext Corporate Services en wil zelf 
invloed uitoefenen op de snelle groei van de producten en diensten binnen Europa. 



       
 

InterExcellent Executive Search BV 
Villa Parkstaete | Amalialaan 41 | 3743 KE | Baarn   

T +31 (0)35  5280430 | www.interexcellent.nl  | office@interexcellent.nl 
 

 
Meer in detail omvatten de belangrijkste verantwoordelijkheden: 
 

 management van het snelgroeiende Governance & Compliance software bedrijf 
 aansturing van het managementteam van iBabs, dat momenteel bestaat uit drie mensen die 

leiding geven aan Sales, Operations en Product/Technology 
 het searchen en werven van talenten om de snelgroeiende teams bij iBabs te versterken, in het 

bijzonder op Salesgebied omdat het bedrijf internationaal wil blijven groeien 
 verdere integratie met de overige delen van Euronext (Finance, HR, Legal enz.) en Euronext 

Corporate Services (Marketing, Technologie enz.) 
 goede en efficiënte afhandeling van backoffice taken en processen om daarmee iBabs en 

medewerkers correct aan te sturen. Een deel ervan wordt samen met externe adviseurs (bijv. 
boekhouding) of centrale functies bij Euronext (bijv. HR) afgehandeld 

 permanente actualisering van de visie voor iBabs als een steeds dominantere speler in de 
Governance /Compliance-industrie binnen Europa. Dit betekent zicht op concurrentie, het 
bedenken van nieuwe producten en diensten en het evalueren van het bestaande bedrijfsmodel 
en aanbod 

 actieve deelname aan het management van de Euronext Corporate Services. Het betreft derhalve 
een leidende rol in de bredere Euronext-omgeving dan alleen iBabs met daarnaast een 
regelmatige interactie met het topmanagement van de groep 

 
 
De kandidaat die we zoeken: 
 
De MD krijgt de taak om de organisatie (klanten en medewerkers) te laten groeien in een goed beheerd 
transitieproces. De brug met de overige onderdelen binnen Euronext CS wordt door hem/haar verstevigd. 
We zoeken iemand die goed kan leiden, iemand met internationale ervaring, ondernemend, met gevoel 
voor commercie en business development, die goed kan verbinden en kan enthousiasmeren, met 
ervaring in IT en softwareontwikkeling.  
 
Ervaring en kennis: 

 academisch werk- en denkniveau  
 expertprofiel in de SaaS-industrie, met minstens één relevante senior managementervaring 
 inzicht in de technologiesectoren rond Compliance en Governance 
 ten minste 10 jaar professionele ervaring, waarvan meerdere als eerstelijns- of 

tweedelijnsmanager 
 commerciële ervaring met het werken richting de publieke sector (gemeenten, ministeries enz.) is 

een pluspunt 
 een technisch onderlegd profiel en bereid om te werken met ambitieuze mensen in geheel 

Europa 
 een echte teamspeler met een passie voor cultuurverschillen 
 kunnen anticiperen en coördineren met meerdere stakeholders in een matrixorganisatie 
 vloeiend in het Nederlands en Engels. Elke extra andere Europese taal is een pluspunt 

 
 
 
 
 



       
 

InterExcellent Executive Search BV 
Villa Parkstaete | Amalialaan 41 | 3743 KE | Baarn   

T +31 (0)35  5280430 | www.interexcellent.nl  | office@interexcellent.nl 
 

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: 
 

 een motiverende stijl die aansluit op de ingezette organisatieontwikkeling, waarbij u de 
medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten 

 overzicht houden, resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht  
 goede communicatieve vaardigheden, netwerker en in staat om beleid te ontwikkelen en te 

implementeren 
 ervaring in het toepassen van concepten als Scrum en Agile  
 onderschrijft de visie en aanpak van Euronext Corporate Services gericht op multidisciplinair en 

integraal samenwerken  
 prettige persoonlijkheid, doortastend, verbindend leiderschap, coachend 
 heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het gebruiken 
 een open blik en kan in een veranderende omgeving steeds koers bepalen 
 kan ontwikkelingen omzetten naar doelen, werkafspraken en resultaten 
 gevoel voor humor  

 
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
Het totale beloningspakket pakket past bij de functie en ambities en is uitstekend te noemen.  
 
U krijgt de kans geboden om verder te groeien als professional en als mens. Euronext Corporate Services 
biedt een inspirerende internationale werkomgeving waar u wordt uitgedaagd het beste uit uzelf te 
halen. Vanzelfsprekend zult u daarbij worden ondersteund.  
 
Euronext Corporate Services biedt een (meer dan) marktconform salaris conform de zwaarte van de 
functie wat neerkomt op een pakket van -afhankelijk van uw ervaring en niveau- maximaal € 150.000 (on 
target). Daarnaast worden lange-termijn-incentives toegekend.  
 
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed te noemen, zoals een bovengemiddeld aantal 
vakantiedagen,  een bovengemiddelde werkgeverpensioenbijdrage en desgewenst een leaseauto.  
 
Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. Euronext Corporate Services biedt u een 
contract voor onbepaalde tijd. Het startmoment wordt in overleg bepaald, maar wel zo snel als mogelijk.  
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Solliciteren en planning 
 

 Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig 
mogelijk (maar uiterlijk op maandag 18 april 2022 voor 11.00 uur) via www.interexcellent.nl 

 Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek soms via Teams of direct live bij InterExcellent in Baarn 

 De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij 
Euronext Corporate Services die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken 

 De gesprekken met de selectiecommissies van Euronext Corporate Services vinden in eerste 
instantie plaats online en met eindkandidaten daarna live. De data worden gepland in overleg  

 Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment 
maakt deel uit van de procedure. 

 Euronext Corporate Services streeft er naar om de nieuwe Managing Director van iBabs te 
benoemen in mei en daarna -het liefst zo spoedig mogelijk- in onderling overleg te laten starten 

 
 
Contact over deze vacature 
 
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis (partner binnen InterExcellent te Baarn) in 
samenwerking met zijn collega Sietse Bergstra en te bereiken via tel: 035- 5280430 of 
www.interexcellent.nl.  
 

 
 
 
 

                  We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie! 


