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Persbericht 
23 februari 2023 

Zug, Zwitserland, 23 februari 2023  

VARO Energy, de in Zwitserland gevestigde gediversifieerde energieleverancier, maakt de 
benoeming bekend van Irene Franck, die met ingang van 1 maart 2023 wordt aangesteld als 
Human Resources Director. Irene zal toezicht houden op alle aspecten van human resources, 
waaronder personeelsontwikkeling, beloning, werving en training. Zij zal toetreden tot het 
Human Resources Committee van de Executive Board. 

Irene heeft een uitstekende staat van dienst in human resources en algemeen management. 
Zij heeft gewerkt in leidinggevende functies bij Dow Chemical Company en Olin Corporation. 
Haar meest recente functie was Human Resources Director Europa, Midden-Oosten, Afrika en 
India en Global Mobility Director bij Olin. Met haar uitgebreide wereldwijde ervaring heeft zij 
voor Dow en Olin gewerkt in leidinggevende functies in Duitsland, VS, Chili en Zwitserland. 

Na haar opleidingen in Duitsland en Frankrijk behaalde Irene een master in psychologie aan 
de universiteit van Freiburg in Duitsland. Ze heeft ook managementopleidingen gevolgd bij 
INSEAD en IMD, Lausanne. 

Dev Sanyal, CEO, licht toe: "Wij ontvangen met veel genoegen iemand van het kaliber van 
Irene in onze organisatie. Haar benoeming is een belangrijk onderdeel van het strategische 
plan van onze organisatie om onze mensen te ontwikkelen, de operationele integratie te 
waarborgen, ons HR-beleid en onze HR-processen te beheren en nieuw talent aan te trekken. 
Wij zijn verheugd Irene aan boord te hebben en kijken uit naar haar bijdragen aan onze ONE 
VARO Transformation strategie en het versterken van onze VARO cultuur van 
ondernemerschap, innovatie en gedisciplineerde uitvoering." 
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Over VARO 
 
VARO Energy ("VARO") is de voorkeurspartner voor klanten in de energietransitie door het 
leveren van de duurzame en betrouwbare energie-oplossingen die zij nodig hebben om Net 
Zero te bereiken. Engine 1 omvat conventionele energieproductie, opslag, distributie, 
marketing en Trading. De activiteiten van Engine 2 zijn gericht op duurzame energie en 
omvatten biobrandstoffen, biomethaan en bio-LNG, groene waterstof, e-mobiliteit en op de 
natuur gebaseerde CO2-verwijdering. VARO wil in de periode 2022-26 ongeveer 3,5 miljard 
dollar investeren, waarvan tweederde in duurzame energie. VARO heeft tevens bekend 
gemaakt dat het binnen de sector het voortouw neemt om in 2040 Net Zero te zijn. VARO is 
een in Zwitserland gevestigde private organisatie met als belangrijkste aandeelhouders Carlyle 
International Energy Partners en Vitol. 
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