Ella Snoek - Financieel adviseur en manager

In 2014 won ze de Aithra Award ‘voor professionele,
ondernemende en getalenteerde vrouwen in WestBrabant’. Zelf blijft Ella er bescheiden onder.
“Toen ik in 1979 mijn Mavo-diploma op Markenhage
haalde, voelde ik mij een heel gewone leerling. In de
loop der jaren heb ik wel telkens een stap gezet op
de ladder. En gelukkig meestal omhoog.
Ik was nog maar 11 jaar toen ik naar Markenhage
ging. Ik heb het er altijd erg naar mijn zin gehad,
want ik kende er nogal wat leerlingen uit
Prinsenbeek. De sfeer was heel gemoedelijk en
gezellig. Ik kijk met plezier terug op de Revue, waar
ik twee keer aan meegedaan heb.”
Na Markenhage ging ze naar de Meao. “Die
administratieve en financiële opleiding lag mij heel
erg. Tijdens mijn eerste baan ben ik ’s avonds een
opleiding aan de Heao gaan volgen. Dat was best
zwaar, maar ik hou van hard werken.”
Hard werken en doorzetten zijn haar op het lijf geschreven. “Zelfs als ik ga
hardlopen, wil ik de marathon doen en eigenlijk ook winnen. Maar ook in mijn werk
ga ik letterlijk en figuurlijk best ver. Ik ben nu directeur van drie ondernemingen en
heb in Nederland, België, Engeland, Tsjechië en Duitsland gewerkt. Ik vind het heel
uitdagend en inspirerend om in andere culturen terecht te komen. Dat begint al in
België, waar men anders met elkaar omgaat dan hier. Goed je talen spreken is
daarbij ook van belang.
Ik ben zeker geen ‘carrièretijger’, maar wil altijd het beste uit mezelf naar boven
halen. Ik heb daarbij zeker geluk gehad en veel kansen gekregen om mijn talenten
te ontwikkelen. Blijkbaar wordt ijver, betrouwbaarheid en accuraat werken
gewaardeerd.”
Een van haar inmiddels ook uit de hand gelopen hobby’s is het voorzitterschap van
de BAK (Beeckse Algemene Karnavalsstichting). “Ik vind het eervol en ook belangrijk
om iets voor de gemeenschap te kunnen doen. Voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen, want zo veelomvattend is carnaval in Boemeldonck. Het is
eigenlijk een baan erbij, maar omdat het zo leuk is, lukt dat prima.”
Ella herinnert zich goed hoe het is om een jonge leerling te zijn. “Wat je helpt om
iets te bereiken, is niet alleen hard werken, maar ook wat passie. Als je iets leuk
vindt, gaat het makkelijker. En wat niet alleen voor mij geldt: Waar een wil is, is een
weg. Dus ga ervoor!”

