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● nieuwe uitdagingen ● open sollicitaties

● deskundigheidsverzoeken ● zakelijke transacties

● referentieverzoeken ● opnieuw contact op te nemen

Overzicht van Albert Abee 

Owner bij Abee Consultancy b.v. 

Commercieel directeur bij Stam + De Koning Zwijndrecht b.v. 

Associe bij Boer & Croon 

alles bekijken

wethouder bij Drechtsteden 

Erasmus Universiteit Rotterdam

290 connecties 

Ervaring van Albert Abee 

Owner 

Abee Consultancy b.v. 

Currently holds this position 

Commercieel directeur 

Stam + De Koning Zwijndrecht b.v. 

March 2011 – Present (3 years 2 months) 

Associe 

Boer & Croon 

Partnership; 201-500 employees; Management consulting industry 

December 2008 – Present (5 years 5 months) 

Adviseur Gebiedsontwikkeling 

Abee Consultancy 

May 2006 – Present (8 years) 

wethouder 

Drechtsteden 

1993 – 2006 (13 years) 

Opleiding van Albert Abee 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Drs, Beleid en Bestuur 

1984 – 1988 

Contact met Albert Abee opnemen voor: 

Bekijk het volledige profiel van Albert Abee om...

• Weer te geven wie u en Albert Abee beiden kennen

• Voorgesteld te worden aan Albert Abee

• Rechtstreeks contact op te nemen met Albert Abee

Niet wie u zocht? Meer weergeven » 
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Albert Abee 

Owner at Abee Consultancy B.V. 
Rotterdam Area, Netherlands Management consulting 

Word lid van LinkedIn en krijg volledige toegang tot het profiel van Albert Abee. Het is gratis! 

Als lid van LinkedIn, kunt u net als 250 miljoen andere professionals connecties, ideeën en carrièreperspectieven delen.

• Weergeven wie u en Albert Abee beiden kennen

• Voorgesteld worden aan Albert Abee

• Rechtstreeks contact opnemen met Albert Abee
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