
SOLLICITEREN

Stuur een brief met moti vati e en curriculum vitae naar:

Pim Diepstraten
recruitment@fi nance-ideas.nl

MEER INFORMATIE

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

Pim Diepstraten
030-2320480
pim.diepstraten@fi nance-ideas.nl

OPDRACHT

FINANCE IDEAS

Meer impact met maatschappelijk kapitaal. Daar draait het om bij Finance Ideas. Wij zijn een inhoudelijk gedreven en groeiend 
fi nancieel advieskantoor. We zijn acti ef op het snijvlak van vastgoed en fi nance en werken met toonaangevende woningcorporati es, 
ziekenhuizen, care-instellingen en insti tuti onele beleggers aan het realiseren van hun doelstellingen en het waarborgen van de 
fi nanciële conti nuïteit. Een greep uit onze recente opdrachten:

     Begeleiden van ziekenhuisfusies en arrangeren passende fi nanciering voor twee topklinische ziekenhuizen
     Beoordelen vastgoedportefeuille (meer dan € 1 miljard) van een insti tuti onele belegger
     Implementeren nieuwe woningwet bij een groot aantal woningcorporati es 
     Bedenken en structureren kredietf onds voor het MKB
     Toetsen fi nanciële conti nuïteit 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, politi eke 
processen en fi nanciële markten.

AFSTUDEERSTAGE

ZORGRATING IN DE DIGITALE WERELD

De zorg en digitalisering gaan steeds vaker samen. Een voorbeeld hiervan is het product ZorgRati ng. ZorgRati ng is een fi nanciële 
benchmark voor zorginstellingen en is het meest uitgebreide onderzoek in zijn soort. Op basis van een intensieve en systemati sche 
analyse van jaarverslagen van 700 zorginstellingen heeft  Finance Ideas de afgelopen zes jaar de fi nanciële gezondheid van al deze 
instellingen in kaart gebracht. De inzichten uit de ZorgRati ng bieden een objecti eve vergelijking tussen zorginstellingen en maken 
daarmee de sector transparanter en effi  ciënter. 
Na vier succesvolle jaren  is het ti jd om ZorgRati ng tot een hoger niveau te brengen. Help jij mee met het verbeteren, effi  ciënter 
maken maar ook vooral uitbreiden van Zorg Rati ng? Je kunt hierbij denken aan de volgende acti epunten in je data research:

     Inzicht geven in de kredietwaardigheid van zorginstellingen op basis van publiek beschikbare data 
     Het automati seren van de digitalisering van de jaarrekening (datascraping)
     Het verbeteren van de voorspellende waarde van de rati ng
     Het beter toegankelijk maken van de database (bijvoorbeeld open source database) 

Aan jou de uitdaging om bovenstaande acti epunten op te pakken en uit te voeren! Hierbij heb je alle vrijheid en werk je zelfstandig 
met ruim 40 parameters (4200 records) mee op de voor- én achtergrond. Voorbeelden zijn het meedenken met collega’s over de 
effi  ciënti e en het beter laten aansluiten van ZorgRati ng. Klinkt dit fantasti sch? Dan zien we graag je sollicitati e tegemoet.
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     Master opleiding richti ng big data analyti cs, econometrie, 

     operati ons research

     Affi  niteit met data, ervaring in programmeren

     Ambiti eus & leergierig

     Zelfstandig
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