VACATURE

WERKSTAGE / AFSTUDEERSTAGE
FINANCE IDEAS
Meer impact met maatschappelijk kapitaal. Daar draait het om bij Finance Ideas. Wij zijn een inhoudelijk gedreven en groeiend
ﬁnancieel advieskantoor. We zijn actief op het snijvlak van vastgoed en ﬁnance en werken met toonaangevende woningcorporaties,
ziekenhuizen, care-instellingen en institutionele beleggers aan het realiseren van hun doelstellingen en het waarborgen van de
ﬁnanciële continuïteit. Een greep uit onze recente opdrachten:
•
•
•
•
•

Begeleiden van ziekenhuisfusies en arrangeren passende ﬁnanciering voor twee topklinische ziekenhuizen
Beoordelen vastgoedportefeuille (meer dan € 1 miljard) van een institutionele belegger
Implementeren nieuwe woningwet bij een groot aantal woningcorporaties
Bedenken en structureren kredietfonds voor het MKB
Toetsen ﬁnanciële continuïteit zorginstelling en presenteren resultaten aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Onze meerwaarde voor onze klanten ligt in onze gecombineerde kennis van de maatschappelijke sector, vastgoed, politieke
processen en ﬁnanciële markten.

FUNCTIE
Als stagiair werk je gedurende drie tot zes maanden als volwaardig junior teamlid mee aan onze projecten. Hierbij kun je denken
aan het uitwerken van ﬁnancieringsconstructies, opstellen van ﬁnanciële modellen en het verzamelen en analyseren van bedrijfsen marktinformatie en het voorbereiden van presentaties. Je houdt je vaak bezig met meerdere projecten tegelijk. Daarnaast
neem je deel aan de (interne) opleidingsdagen om extra vakinhoudelijke kennis op te doen. Aan het eind van de stage volgt een
eindgesprek waarbij we jouw en onze ervaringen tijdens de stage evalueren. Tevens behoort een eventueel vervolg in een junior
positie bij bovengemiddeld presteren tot de mogelijkheden.
Het is ook mogelijk om bij ons af te studeren als je toe bent aan je afstudeeronderzoek van je masteropleiding ﬁnance,
economie, accounting of vastgoed. Ben je daarnaast proactief en heb je zelf al ideeën over het onderwerp of de richting van jouw
afstudeeronderzoek? En ben je bovendien op zoek naar een bedrijf dat jou ondersteunt bij jouw onderzoek en waarbij je relevante
werkervaring op kan doen? Wij nodigen je uit voor een pitch van jouw idee voor een afstudeeronderzoek.

JOUW PROFIEL
• Eindfase bachelor of master opleiding

• Ambitieus & leergierig

• Finance, (bedrijfs)economie, accounting of vastgoed

• Zelfstandig & assertief

• Aﬃniteit met cijfers

• Stressbestendig

• Analytisch sterk

MEER INFORMATIE

SOLLICITEREN

Voor meer informatie over Finance Ideas of
deze vacature kun je contact opnemen met:

Stuur een brief met motivatie en curriculum vitae naar:

Pim Diepstraten
030-2320480
pim.diepstraten@ﬁnance-ideas.nl

Pim Diepstraten
recruitment@ﬁnance-ideas.nl

