VACATURE

ADVISEUR
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 adviseur heb je een afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid. Wij verwachten dat je zelfstandig en samen met
collega’s ﬁnanciële oplossingen uitwerkt voor met name woningcorporaties. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor zowel de inhoud
als het projectmanagement. Je hebt rechtstreeks contact met het bestuur / management team van onze klanten en weet hen
met de juiste oplossingen te helpen. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit en diepgang van onze analyses en
rapportages. Naast het aansturen van het project, vind je het uitdagend om zelf een inhoudelijke bijdrage te leveren.
Wij zoeken adviseurs die het als een uitdaging zien om zelfstandig een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Een commerciële
instelling is bij ons onontbeerlijk. We vinden het belangrijk dat je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen op professioneel en
persoonlijk vlak. Daarbij draag jij bij aan de verdere ontwikkeling van ons team door je proactieve houding en coach je andere
medewerkers. Dat mag jij ook van anderen verwachten.

JOUW PROFIEL
• Afgeronde academische opleiding

• Analytisch sterk

• Finance, (bedrijfs)economie, accounting of vastgoed

• Ambitieus & leergierig

• Enkele jaren werkervaring

• Zelfstandig & assertief

• Aﬃniteit met cijfers

• Stressbestendig

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:

Victor Burger
030-2320480
victor.burger@ﬁnance-ideas.nl

Pim Diepstraten
recruitment@ﬁnance-ideas.nl

