Vacature (32 à 40 uur)

Adviseur bedrijfsfinanciering Midpoint Brabant
Midpoint Brabant biedt onder meer dienstverlening op het gebied van business development en
bedrijfsfinanciering. Als onafhankelijke organisatie onderzoeken we jouw bedrijfssituatie met het
oog op een gezonde financiering.
Of het nu gaat om de start van een bedrijf, groeiplannen of bedrijfsopvolging: Midpoint Brabant
begeleidt je tijdens elke fase van je ondernemerschap. Voor uitbreiding van ons team zijn we op
zoek naar een adviseur bedrijfsfinanciering die fungeert als objectieve expert met diepgaande
kennis van zaken. De dienstverlening varieert van het ontwikkelen van een sterk
ondernemingsplan en een heldere investeringsbegroting, tot correcte haalbaarheidsonderzoeken
en begeleiding naar de uiteindelijke financiering.
Wat doet Midpoint Brabant
Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als
schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We
versterken het economisch ecosysteem door partijen aan elkaar te verbinden, programma’s en
projecten te ontwikkelen en de business van bedrijven te versnellen. Vanuit de maatschappelijke
opgaven digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling werken we aan een gezond
ondernemersklimaat en een toekomstbestendige samenleving. Hier is bedrijfsfinanciering een
belangrijke pijler in.
Wat ga je doen als adviseur bedrijfsfinanciering?
Als adviseur bedrijfsfinanciering ken je de mogelijkheden voor zakelijke financiering. Hoe kunnen we
ondernemers helpen met financial engineering? Zowel voor startups als mkb-bedrijven reik je
geschikte financiers aan. Je hebt een breed pakket aan werkzaamheden:
•
•

•

•

Je leidt en begeleidt bedrijven naar fondsen, zoals het Pledge-Fonds en Leisure Ontwikkel
Fonds Noord-Brabant.
Je voert het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant. Dit houdt
o.a. in: beoordeling aanvragen, aanvragen toe leiden naar het Investeringscommissie (IC),
beheren fondsadministratie en het secretariaat van het IC, Raad van Deelnemers en bestuur.
Je begeleidt ondernemingen richting de financieringstafel van Midpoint Brabant, door te
helpen met een onafhankelijk en gratis advies over het plan, de financiering en het
ondernemen zelf.
Je helpt mee aan het activeren van ondernemingen. Samen met onze partners en hun grote
netwerk ontwikkel je proposities en events om bedrijven te ondersteunen met
financieringsvraagstukken.

Profiel - Wat zoeken we in onze adviseur bedrijfsfinanciering?
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met
bedrijfsfinanciering.
• Je kan bogen op een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig adviseur
bedrijfsfinanciering voor mkb-bedrijven.
• Je hebt kennis van en affiniteit met de businessdynamiek van het mkb en het
financieringslandschap.
• Je hebt een relevant netwerk op het gebied van financiering in Midden-Brabant.
• Je bent bekend met investerings- en financieringsmechanismen.
• Je hebt bewezen ervaring met toeleiding naar financieringsfondsen.
• Je vindt een goede balans tussen luisteren en verbinden en alertheid, besluitvaardigheid,
overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”).
• Je straalt enthousiasme, zelfstandigheid en senioriteit uit.
• Je beheerst werkprocessen en financiën effectief.
• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
Wat bieden we?
De rol als adviseur bedrijfsfinanciering vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug:
een dynamische omgeving waar ondernemingen, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, met veel
vrijheid en zelfstandigheid en ruimte voor samenwerking. Je werkt in een klein, professioneel en
pragmatisch team gevestigd in de Spoorzone in Tilburg. Onze cultuur kenmerkt zich als gedreven,
professioneel en toegankelijk met veel fun. Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime dienstverband
(40 uur per week; 36 of 32 uur is ook bespreekbaar). We bieden een jaarcontract in
loondienstverband met:
• een marktconform jaarsalaris afhankelijk van de relevante werkervaring en bij fulltime
aanstelling;
• 8% vakantiegeld, 13e maand, 30 vakantiedagen, aansluiting op het ABP-pensioen;
• laptop en telefoon.
Reageren en procedure
Wil je graag met ons in gesprek of heb je nog vragen? Bel of mail met Ralf Daggers,
programmadirecteur Midpoint Brabant: 06 43 99 54 54, ralfdaggers@midpointbrabant.nl.
Wil je solliciteren? Richt je motivatiebrief en cv via mail naar info@midpointbrabant.nl.

