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On the Move - november 2017 (2)
22/11 10:15 - On the Move - november 2017 (2)
Suzanne de Zwaan General Manager Element Amsterdam Hotel - Onno van der Mierden en Elles Raat nieuwe
general managers voor Amrâth Hôtels Breda en Alkmaar Suzanne de Zwaan General Manager Element
Amsterdam Hotel Suzanne de Zwaan is aangesteld als General Manager van Element Amsterdam, een duurzame
hotelformule van Marriott met een focus op extended stay. Het hotel, gevestigd op het Gelderlandplein-
winkelcentrum in Amsterdam-Zuid, wil zich nog sterker richten op het langdurig verblijf van de zakelijke reiziger,
met oog voor gezondheid, sportiviteit en persoonlijke aandacht. De Zwaan heeft een zee aan ervaring in de
hospitality; de afgelopen vier jaar was zij als Hotel Manager verantwoordelijk voor het Park Hotel in Amsterdam.
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22/01 14:45 Vraag naar tweedehands plezierjachten trekt verder aan
22/01 14:45 12 miljoen euro voor zorginnovaties
22/01 14:45 IBM en Maersk vormen blockchainbedrijf
22/01 14:45 Nieuwe crisis op komst? Amerikaanse banken verliezen 20 procent extra op creditcardleningen
22/01 14:30  Shell sterk in hogere AEX
22/01 14:30 Naam Blockchain geeft Brits aandeel vleugels
22/01 14:30 Nederland topland voor talenten
22/01 14:30  Het ’rode gevaar’
22/01 14:15 12 miljoen euro voor zorginnovasties
22/01 14:15 Nieuwe crisis op komst? Verliezen Amerikaanse banken op creditcardleningen stijgen met 20 procent
22/01 14:15 Baas van CoolCat gaat het rustiger aan doen
22/01 13:45 Rode cijfers oliedienstverlener Halliburton
22/01 13:45 Blockchain geeft Brits aandeel vleugels
22/01 13:45 AFM waarschuwt voor Nederlands Innovatiefonds
22/01 13:45 Buitengebied van Goes krijgt snel internet
22/01 13:45 Amazon verhoogt prijs Amazon Prime
22/01 13:45 Nieuw record aan huizen verkocht
22/01 13:45 'Teamleden zijn soms drukker met het team dan met werk'
22/01 13:30 Winkelen zonder kassa's, nu ook voor gewone klanten (in Seattle)
22/01 13:30 Gehavend Bitcoin kabbelt nieuwe week in
22/01 13:30 Meer mkb'ers vragen om steun
22/01 13:15 Roland Kahn doet stap terug, maar blijft bij V&D Concepthouse
22/01 12:45 Koopkracht blijft achter door stijgende prijzen, zegt Nibud
22/01 12:45  Shell bovenin hogere AEX
22/01 12:45 AFM waarschuwt voor Nederlands Innovatiefonds
22/01 12:45 Meer zelfstandige ondernemers vragen bijstand aan
22/01 12:45 Monsieur Paul (1926 – 2018) uitvinder chef-marketing
22/01 12:45 Publiek vertrouwen herstelt niet volgens Edelman Trust Barometer 2018
22/01 12:45 Monsieur Paul (1926 – 2018) uitvinder chef-marketing
22/01 12:45 Publiek vertrouwen herstelt niet volgens Edelman Trust Barometer 2018
22/01 12:45 AH richt etnisch schap opnieuw in
22/01 12:30 ’Chinezen willen handelshuis Noble’
22/01 12:30 Qredits verstrekt lening aan kwart meer ondernemers
22/01 12:15 Richemont doet bod op Yoox Net-a-Porter
22/01 12:15 DPD levert pakketten nu ook op de fiets
22/01 12:15 Rijken rijker, armen armer
22/01 12:15 Detailresult opent dark store voor online
22/01 12:15 Beurzen blijven dicht bij huis
22/01 12:15 Riet Rensen werd tegen wil en dank 1.500 euro Dit geld is niet van mij
22/01 11:45 Steinhoff verkoopt opnieuw aandelen PSG
22/01 11:45 Swiss Re gaat toegangssysteem Nedap gebruiken
22/01 11:45 ’Risico’s beleggers lopen op’
22/01 11:45 Kickbokskampioen Rico Verhoeven nieuwe boegbeeld van Zonnatura
22/01 11:45 Content platform Hulc in de lift door angel-investeerders
22/01 11:45 Hebt u een zwaar beroep? Dit zijn de criteria
22/01 11:45 AH test slechtziend winkelen
22/01 11:30 Koopkracht blijf achter door stijgende prijzen, zegt NIBUD
22/01 11:30 
Qredits verstrekt derde meer microkredieten
22/01 11:30 'Lastige vergelijkingsbasis GrandVision'
22/01 11:30 De ECB en de euro
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