PERSBERICHT
Obvion benoemt CFO uit eigen geleding
Heerlen, 4 maart 2019
Obvion Hypotheken heeft Rachelle Rijk (Manager Treasury) met ingang van 1 maart
2019 aangesteld als Chief Financial Officer (CFO). Rachelle zal daarmee deel uitmaken
van de Management Board van Obvion.
Carlo van Kemenade, CEO Obvion: “Ik kijk uit naar de komst van Rachelle als nieuwe
CFO binnen onze Management Board. Naast de ‘traditionele’ CFO taken (Finance en
Control) wordt Rachelle ook verantwoordelijk voor Treasury en voor Inkoop & Facilities.
Tegelijkertijd zie ik in Rachelle iemand die zowel intern als ook extern uitstekend
verbindingen weet te leggen. Rachelle werkt ruim 10 jaar bij Obvion en heeft binnen en
buiten de Rabobank groep ruime ervaring op het gebied van Treasury en het Finance
domein waardoor ze een diepgaande kennis heeft van de financiële dienstverlening. Dat
gecombineerd met haar enorme marktgerichtheid en focus op de adviseur maakt haar
zeer geschikt om de rol van CFO te vervullen. Zij heeft een enorme drive om het Finance
domein de komende jaren naar een nieuw level te brengen.”
Rachelle Rijk: “Obvion is een prachtig bedrijf en ik kijk ernaar uit om Obvion in het
bredere Finance domein te mogen vertegenwoordigen. Met een nieuwe Board en een
nieuwe strategie liggen er mooie kansen en uitdagingen waar ik mij met veel plezier voor
in zal zetten.”
Over Obvion
Bij Obvion vinden we dat een goed hypotheekadvies een onafhankelijk advies is. Een
passende hypotheek is immers het fundament voor een gezonde financiële huishouding.
Een goede adviseur maakt het verschil bij de juiste hypotheekkeuze. Wij bieden onze
hypotheken aan via onafhankelijk adviseurs. Obvion is 100% dochter van Rabobank. Per
31-12-2018 heeft Obvion een portefeuille in beheer van EUR 33,3 miljard. Obvion
opereert vanuit Heerlen.
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, Obvion,
telefoonnummer 088 1470359 of 06 13668005 of mail naar pers@obvion.nl.
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