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Heleen Huisjes nieuwe
directeur VisitBrabant
Deze week is op basis van een uitgebreide sollicitatieprocedure de keuze gemaakt
voor de nieuwe directeur-bestuurder van VisitBrabant. Vandaag is bekend
gemaakt dat Heleen Huisjes vanaf medio september deze functie gaat vervullen.
Interim-directeur Bart de Boer gaat vanaf dat moment aan de slag als voorzitter
van de Board van VisitBrabant die zich richt op strategie en toezicht. Heleen is het
afgelopen half jaar werkzaam geweest bij VisitBrabant als operationeel directeur.
Die functie komt te vervallen bij de start van Heleen als directeur-bestuurder.
Voorafgaand heeft Heleen als zakelijk directeur gewerkt bij de stichting
2018Eindhoven|Brabant. Hierdoor is zij goed bekend met het culturele aanbod
in Brabant en heeft zij een uitgebreid Brabants netwerk opgebouwd. Heleen heeft
verder veel werkervaring opgedaan in het internationale werkveld, zowel in de
provincie Brabant als bij de Europese Unie en de Nederlandse ambassade.
Met de komst van Heleen als directeur-bestuurder, Tamara Ernst als Communicatie
& PR specialist sinds 21 juli en Sef Sweegers als Business Development Specialist
per 1 september, is Team VisitBrabant nagenoeg compleet.

Noot voor de redactie
Wil je meer informatie over VisitBrabant, ben je
opzoek naar high res,beeld- of videomateriaal of heb
je interesse in een interview? Neem dan contact op
met Tamara Ernst, Communicatie en PR consultant
VisitBrabant, via e-mail of bel 013 – 465 67 49.
Over VisitBrabant
VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant.
Onze primaire taak is het ontsluiten van het aanbod
in de Brabantse vrijetijdssector, om zo gezamenlijk
Brabant nóg aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
Door intensief, open en transparant met ondernemers
en organisaties in de Brabantse vrijetijdssector samen
te werken zetten we Brabant als toeristische
bestemming nóg steviger op de kaart.
Volg ons via Twitter, Facebook en Instagram.
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