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Biografie Esther Berrozpe  

Mevr. Berrozpe heeft een lang en geconsolideerd internationaal traject van meer dan 25 jaar in 
de consumptiegoederensector. Ze heeft een bewezen ervaring in de ontwikkeling en 
transformatie van ondernemingen en een sterke staat van dienst in het creëren van waarde via 
buitengewone resultaten doorheen de tijd. 
  
Voordat ze in mei 2019 bij Ontex als onafhankelijk bestuurder aantrad, bouwde Mevr. Berrozpe een 
carrière uit binnen de consumptiegoederensector via marketing- en commerciële functies bij 
Paglieri, Sara Lee en Wella, alsook hogere leidinggevende functies bij Whirlpool. 
    
Gedurende haar lange carrière bij Whirlpool leidde Mevr. Berrozpe verschillende bedrijfseenheden 
in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en stuurde ze de ommekeer van Whirlpool 
in deze regio’s. In 2013 werd ze benoemd tot President voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika 
en tot Executive Vice President van de Groep, functies die ze bekleedde tot 2018. In haar meest 
recente functie had Mevr. Berrozpe de volledige verantwoordelijkheid voor deze business van 5 
miljard dollar, de verantwoordelijkheid over meer dan 24.000 werknemers, 15 industriële sites 
(inclusief onderzoeks- en ontwikkelings- en ontwerpcentra), commerciële activiteiten in meer dan 
35 landen en de distributie naar meer dan 140 landen. 
 
Mevr. Berrozpe stuurde de ommekeer van de Noord Amerikaanse activiteiten van Whirlpool, 
waardoor het concurrentievermogen van Whirlpool werd bevorderd en de onderneming haar 
leiderspositie in de volledige regio kon versterken. In 2014 leidde ze de transformatie van Whirlpool 
in EMEA via de overname en succesvolle integratie van Indesit.   
 
Mevr. Berrozpe is lid van de raad van bestuur van Pernod Ricard, Fluidra en Roca. Ze heeft een 
diploma in Economie en Business Administration van de Universiteit van Deusto in San Sebastian, 
Spanje. Via het Erasmusprogramma heeft ze executive opleidingen in Economie en International 
Business afgerond aan de Universiteit van Bergamo, Italië. 
 
Ze is houder van de Spaanse en Italiaanse nationaliteit. Naast haar moedertaal, het Spaans, spreekt 
ze vloeiend Engels en Italiaans en beheerst ze ook het Frans. 
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Investeerders 
Philip Ludwig +32 53 333 730 
Philip.ludwig@ontexglobal.com  
 

Pers 
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708 
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 

 

Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een 
grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve 
producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, 
Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via toonaangevende retailermerken.  
Wereldwijd werken er meer dan 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt u op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, 
Instagram and YouTube. 
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