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 Jos van Winsen is General Manager bij Shell Pernis. Als geen 
ander kent hij de formule die techniek en mensen verbindt. 
Hij werkt ruim 36 jaar voor Shell en kent zowel de mensen, 
als het bedrijf van binnen en buiten. Zijn werk nam hem de 
hele wereld over om uiteindelijk als solide leider neer te 
strijken in Pernis. Het hart van Shell. Voor iemand die pre-
cies doet wat hij leuk vindt, heeft hij zijn weg wel gevon-
den. Maar wie is Jos eigenlijk?

     PERNIS -  De chemie die ont-
staan is, leidt van oorsprong 
terug naar zijn eigen hart. In 
Arnhem geboren als jongste 
van vier kinderen, maakt 
hem een geboren leider. Al 
op jonge leeftijd ontwikkelde 
hij een fascinatie voor tech-
niek en heeft zijn vervolgop-
leiding daarop goed uitgeko-
zen. Zijn studie bouw en 
werktuigbouw (nu werktuig-
bouwkunde) in Delft leidt 
hem naar Shell in Den Haag, 
dit was zijn opstap in de we-
reld van de internationale 
raffi  naderij.

  Buiten zijn werk is hij graag 
samen met zijn vrouw en 
dochters en stapt hij met 
plezier op de fi ets. Zijn liefde 
voor reizen is de verbinden-
de link tussen werk en privé. 
“In Zuid-Frankrijk was het de 
eerste keer dat ik aan een 
ontwerp die ik zelf gemaakt 
had, zelf kon sleutelen. Dat 
was een nieuwe dimensie.” 

Dit was de start van zijn 
mooie carrière die hem naar 
de mooiste plekken op aarde 
brengt.
Jos is nu twaalf jaar General 
Manager. “Ik vind het leuk 
om te doen”, geeft hij la-
chend aan. Iets doen waar je 
blij van wordt, laat ook zien 
dat je een betrouwbare 
schakel bent in het bedrijf. 

Het is niet een functie waar 
hij vroeger over nadacht, 
maar iets waar hij volgens 
zijn omgeving in is gegroeid. 
Het mooiste land waar hij 
gewerkt heeft is Zuid-Afrika 
en uiteindelijk is hij weer in 
Nederland. Hij vindt het fan-
tastisch om de verbinding te 
maken tussen mens en tech-

niek, waar hij realistisch naar 
de toekomst kijkt. Zijn kleur-
rijke achtergrond, passie 
voor veiligheid en oog voor 
mensen en processen, maakt 
hem een solide en beschei-
den manager.   

 Jos; een solide en  bescheiden leider  

 Een nieuwe burenavond staat voor de deur.  Woensdag 28 februari  vanaf  18.30 
uur  bent u welkom op het Centraal kantoor in Pernis. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn? Stuur een e-mail naar  communicatiepernismoerdijk@shell.com  met uw naam en 
woonplaats. Wij verwelkomen u graag met koffi  e, iets lekkers en sluiten af met een busrit 
over de raffi  naderij! 

 Verbindt mensen met techniek   

 SLEUTELEN AAN 
EIGEN ONTWERP 
WAS EEN NIEUWE 
DIMENSIE   

 Jos van Winsen is General Manager bij Shell Pernis.    

 Kitty Loduvica Hiert   




