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Leuke banen voor 
goede mensen.  
Vacatures voor  
hoger opgeleiden.

Team Leader                                                                    

GE Capital                                          

Breda

Service Level Manager                                                 

ING                                                       

Amsterdam

Adviseur Informatiebeveiliging                                                

Rivierduinen Service bedrijf        

Leiden

Senior Trade Finance Officer              

BNP Paribas                                      

Amsterdam

Corporate QA/QC Manager  

BAM International                         

Global

Alle management 
vacatures van 
Stepstone vindt u 
op MT.nl 
Vind vandaag nog 
uw droombaan!
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Voor hem
En ja, ze zijn er dus ook voor heren. 
Een paar Bottines zou de moderne 
man geheel niet misstaan, maar u 
moet het natuurlijk wel durven. Een 
donkergroene enkellaars onder een 
spijkerbroek of chino (niet iedere 
 manager draagt toch een pak?) is 
 misschien veelgevraagd, doch uiterst 
smaakvol. Wie niet over deze  drempel 
heenkomt, kan zich eeuwig in de 
 klassieke kast verstoppen of de stap 
wagen naar Bottines’ laatste ontwerp: 
de ‘Moutons’. Getest door mijn 
 conservatief ogende huisvriend en 
aarzelend goed genoeg bevonden, is 
de Mouton volgens hem ‘een  moderne 
aanvulling op de garderobe’. Gevoerd 
met fijne schapenvacht en geschikt 
voor nat en koud weer. Ook verkrijg-
baar in bruin/grijs of naturel. U 
denkt: ‘Niks voor mij...’? Ik zeg: ‘U 
krijgt er geen spijt van.’
€ 165,- inclusief bezorgen

Voor haar
Op slag verliefd, dus stante pede in 
deze rubriek: bottines. Via-via 
 gehoord dat een oud overbuurmeisje 
van mijn neefjes ze als enige in Neder-
land via haar site te koop aanbood. 
Waarom nooit eerder gespot? Je moet 
het maar net weten. Gelukkig wel net 
op tijd voor het najaar en voor u. 
Wat zijn het? Suede enkellaarsjes met 
een leren riempje, in de kleuren kaki, 
beige of zwart. Wie liever niet gehakt 
naar kantoor stapt, moet deze  elegante 

stappers overwegen. 
Dit 100 procent 
 Franse product is 
 ge m a a k t  v a n 
 sublieme leer- en 
s u è d e s o o r te n , 
 gelooid met schors 
van de kastanje, 
eik en  rozemarijn. 
Naast klassiek, 
comfortabel, zéér 
exclusief en 
 ronduit mooi zijn 

deze Bottines zelfs 
ook nog duurzaam. 
Moet ik nog even 

doorgaan?
€ 149,-

100% Frans
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