CURRICULUM VITAE
Naam
Geboortedatum
Contactgegevens

Burgelijke staat

Zita Machteld Johanna Jankovich de Jeszenice
3 september 1964
Tafelbergweg 40, 1251 AG Laren
035 – 5316025 of 06 21514018
zita@zithaka.nl
Gehuwd, 4 kinderen

WERKERVARING
2009 -

ZITHAKA - coach en training bureau
Onafhankelijk business coach / trainer

2006 – 2008

JANKOVICH SEARCH – werving & selectiebureau op gebied van HR, legal en finance
Zelfstandig ondernemer

1987 – 1997

PIERSON, HELDRING & PIERSON NV (later MeesPierson) –
werkzaam op Corporate Finance en M&A afdeling te Amsterdam
Verantwoordelijk voor
maken van waardebepalingen van ondernemingen
adviseren bij verkoop en koop van ondernemingen
onderhandelingen met management en commissarissen
voorbereiden van beursintroducties, schrijven prospectus
adviseren bij (her)financiering
beoordelen van investeringskansen voor venture capital fonds van de bank
adviseren aan aandeelhouders over zeggenschapstructuur, statuten
en stemverhoudingen
uitvoeren van due diligence, opstellen van fairness opinies
research verschillende deelmarkten (farmacie en chemie, biotechnologie, venture
capital) zowel in Nederland als in Europa
aannemen en begeleiden van stagiaires en medewerkers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1992 – 1993

•

MEESPIERSON – werkzaam op Structured Finance afdeling te New York
Verantwoordelijk voor mede helpen opzetten van structured finance fondsen
op gebied van telecommunicatie en biotechnologie
onderzoek en analyses van genoemde markten
schrijven memoranda, prospecti
benaderen van investeerders
afstemmen van juridische, fiscale en financiële consequenties met betreffende
adviseurs
opstellen en uitwerken van financiële rekenmodellen

1987

NAUTA DUTILH

•
•
•
•

Student Stagiaire (2 maanden)

OPLEIDING
2008		
1991		
		
1990		
1987		

Certified Coach MMS Institute, MMS trainer
Merchant Banking cursus bij Amsterdam Institute of Finance
Presentatie technieken (in-house)
Verschillende bankcursussen (NIBE)
Financial Accounting cursus (AIF)

1983 – 1987		
1982 – 1983		
1977 – 1982		

Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Leiden
Opleiding in Engeland (Padworth) en in Frankrijk (Parijs)
Gymnasium, Katholiek Gelders Lyceum te Schaarsbergen

OVERIG
2008 – heden		
2007 – heden		
2001 – 2004		

Voorzitter Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Commissaris Landgoed Den Treek
Dagelijks bestuur (secretaris) Vereniging de Gooische School.

TALEN
Nederlands en Engels		
Frans, Duits en Hongaars

Vloeiend
Intermediate

HOBBIES
Piano, verschillende sporten zoals tennis, hockey en skiën, reizen en lezen			

