
OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak

 15 mei 2019, 11:00 (CEST)

Roel Hellemons voorgedragen als nieuwe
algemeen directeur Eindhoven Airport

De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. draagt Roel Hellemons (47) voor als

nieuwe algemeen directeur/CEO van Eindhoven Airport. Na instemming van alle

aandeelhouders gebruikt vertrekkend directeur Joost Meijs de maand juni om zijn

werkzaamheden over te dragen en Hellemons te introduceren aan de organisatie, partners en

andere bij de luchthaven betrokken partijen. Hellemons neemt vervolgens per 1 juli de positie

van Meijs over.

Hellemons is sinds 1998 in dienst van Royal Schiphol Group. Voordat hij vorig jaar Director

Schiphol International werd, bekleedde hij diverse managementfuncties voor Schiphol in

Nederland en Australië.

Bert van der Els, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport over de

voordracht: "Wij hebben het volste vertrouwen dat we in Roel de juiste kandidaat hebben

gevonden die de ingezette strategie van Eindhoven Airport gaat voortzetten. Met zijn kennis en

ervaring in de luchtvaartsector zal hij waarde toevoegen aan de kwaliteitsslag die de luchthaven

begin dit jaar heeft ingevoerd. Met deze kwaliteitsslag wordt de positie van Eindhoven Airport

in de Brainportregio nog verder versterkt."

De voordracht van Hellemons ligt ter instemming bij de aandeelhouders van Eindhoven Airport

N.V., te weten de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Royal Schiphol Group.
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http://nieuws.eindhovenairport.nl/


voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-
Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de
luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons
bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven. 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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