Recommendations Marcel Verdam – EMVEE BV
A) LinkedIn:
Owner - Project Manager - Construction Manager - Consultant, EMVEE BV

Chris J. Heine
Dutch Open Air Rally

Jul 25, 2014, You worked with Chris but in different group

Marcel heb ik leren kennen als een vakkundig en gedreven Project Manager die snel ingewikkelde
situaties analyseert, in staat is het overzicht te bewaren en de juiste prioriteiten weet te stellen. Het
belang van het project, de klant en overige stakeholders houdt hij hierbij in het oog. Door zijn lange
internationale ervaring, in steeds wisselende omstandigheden en culturen put hij uit een schat aan
inzichten om een project tot een succesvol einde te brengen en over te dragen aan de klant en/of
operationele organisatie. Hij is een innemende persoonlijkheid die naast het zakelijke instinct de
menselijke kant van zijn projecten een belangrijke plaats biedt. Ik werk graag met Marcel samen en
kan hem van harte aanbevelen.
Site Coordination Manager, Sloecentrale BV - Vlissingen

Ton Vrijdag
Mar 18, 2015, You reported directly to Ton
Project Director N62 at Province of Zeeland (South-west of the Netherlands)
Marcel has been working in the Sloe Centrale Project from 2007 until early 2010 as Site Coordination
Manager. He has demonstrated to be an experienced and reliable site manager. He is controlling the
construction in a professional way and he is putting the right emphasize on safety, quality and overall
progress.

Jos Gremmen
Aug 12, 2014, You worked with Jos in the same group
Independent Management Consulting Professional
Marcel showed as site constructions his skills by keeping the project within budget. He was focused on
the contractual execution of the project. His emphasis on safety resulted in a project with 2,5 million
worked hours without a lost time incident.

B) Sloecentrale BV
C) Van Tongeren Kennemer BV
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