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Ben jij een échte specialist en sociaalvaardig?
Ben jij ambitieus, kritisch en praktisch?
Ben jij in staat maatwerk kwaliteitsrapportages te leveren?
Dan is HELDER Groep wat voor jou!

Wie zijn wij?
HELDER Groep bestaat uit een groep specialisten en ondernemers die Nederlandse MKB Bedrijven geheel maatwerk
bijstaan in het realiseren van maatwerk financieringen en/of investeringsgelden, waarbij wij samen met de klanten in de
lead zijn en blijven. Hierbij werken we goed samen met diverse accountantskantoren, banken, crowdfondsen en een
aldoor groeiende groep vermogende investeerders. Zo leveren wij aan alle betrokken partijen hoogwaardige rapportages,
welke voorafgegaan zijn door kritische sparring met de ondernemers in kwestie inclusief dataanalyses. Zo is onze hoogwaardige kwaliteit dan ook één van onze grootste onderscheidende factoren in de financiële wereld.
Hoe zien je werkzaamheden eruit?
Hiervoor verwijzen wij in eerste instantie naar uit ons procesuitleg op de website. Wij geloven in -en handelen met-één
vast aanspreekpunt in één specialist die de klant van begin tot eind (en verder) maatwerk begeleidt. Zodoende gaat er
geen informatie en gevoel verloren bij een overdracht en kan een stevigere klantrelatie worden opgebouwd.
Dit houdt in dat onze specialisten naast sterk inhoudelijk ook sociaalvaardig zijn, communicatief sterk zijn en praktisch
handelen en denken. Doordat onze specialisten volledig vrij worden gelaten en buiten kaders kunnen denken is het vakinhoudelijk tevens een mooie uitdaging. Hierbij hebben we vele rekentools, verwante specialisaties en vele sparringsmogelijkheden tot onze beschikking. Ons netwerk is dan ook groot en kwalitatief hoogwaardig.
Bij interesse en na een eerste kennismaking houden we graag een meeloopdag zodat de geïnteresseerde een kijkje kan
nemen in onze keuken. Immers, we zijn erg van geen woorden, maar daden en laten dit dan ook graag zien.
Wat
-

bieden wij jou?
Interne opleiding met ervaren specialisten
Marktconforme salaris
Auto van de zaak, tankpas, grote laptop (+meerdere schermen) en telefoon
Ruime vaste werkplek in een geheel nieuw kantoor

Wat vragen wij van jou?
Je bent ambitieus, vakidioot, hebt veel affiniteit met bedrijfsfinanciering, bent bekend met financieringsproducten, bent
bekend met interne processen bij banken, hebt ervaring met opmaak van maatwerk financiële rapportages, bent kritisch,
analytisch, ondernemend, bent sociaal sterk en kan een stootje hebben, hebt humor, bent flexibel en hebt geen 9 tot 5
mentaliteit en bent op zoek naar inhoudelijke uitdaging zonder vertragende interne processen.
Soort dienstverband: Voltijd.
Salaris: Nader te bespreken.
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Spreekt je dit aan? Neem dan contact met ons op!

06 - 14214329
floris@heldergroep.nl

