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Mr Brand is a leadership advisor and has established his own leadership advisory firm. 
He is sought after by his clients for his top-level business expertise and Board/Executive 
advisory competence. Mr Brand’s focus is on making Boards and C‐level leadership more 
effective. Previously he held positions with Procter & Gamble and PepsiCo in Europe, 
where he enjoyed a fast-track path in Brand Marketing and Commercial Leadership 
positions. After 9 years, in 1995, he moved to the privately held executive search firm 
Egon Zehnder, initially operating from Amsterdam and since 2008 from Dubai, where he 
was a Senior Partner. He is currently a member of the board and the Compensation, 
Nomination and Corporate Governance Committee at The Savola Group. Johan holds an 
MSc in Business Economics, an MA in Business Law and an MA in Private Law, all from 
Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.  
 
 

  
 موكليه ويشهد له. خاصة في االستشارات اإلدارية شركة أسس وقدفي اإلدارة،  مستشار هو براند لسيدا
مجالس  جعل على براند السيد كزوير. التنفيذية اإلدارة مجلس وكفاءة العليا األعمال مجال في خبرتهب

 أوروبا، بيبسيكو فيو غامبل أند بروكتر مع مناصب السابق في شغل. فعالية أكثر اإلدارة وفرق االدارة العليا
 سنوات، 9 بعد. التجارية والقيادة التجارية العالمات تسويق نما بي مختلفةفي مناصب  حيث يتمتع بخبرة

من ثم و أمستردام من مبدئيا بدء العمل زهندر، إيغون االبحاث الخاصة شركة إلى انتقل ،1995 عام في
 ولجنة اإلدارة مجلس في عضو حاليا وهو. وشغل حينها منصب الشريك ،2008عام  الى دبي في انتقل

 االقتصاد في الماجستير درجة يوهان يحمل. صافوال مجموعة في حوكمةالو والترشيحات التعويضات
 ايراسموس جامعة من وكلها الخاص، القانون في وماجستير التجاري القانون في وماجستير التجاري،
 .هولندا روتردام،
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