Wil jij bedrijven en ondernemers mee opschalen?
Geniet jij van het creëren van een kansrijk investordeck?
Wil jij ondernemers en investeerders met elkaar verbinden?
Word jij enthousiast van het sluiten van deals?
Sluit je dan aan bij het team van ScaleUp Capital. Wij zoeken een:
Commerciële Smart Capital Adviseur
Dit ben jij:
Als Smart Capital Adviseur heb je kennis van de businessdynamiek van StartUp- en ScaleUp
ondernemers. Je weet een vertrouwensrelatie op te bouwen met onze klanten en met
investeerders. Je weet snel inzicht te verschaffen in welke investeerders het beste passen bij
onze relaties. Door jouw gefundeerde advies en ondersteuning bij de onderhandeling weet
je een match te maken tussen de financieringsbehoefte en de wensen van de investeerder.
Je hebt een strakke procesbeheersing en weet bij onderhandelingen de juiste snaar te raken.
Je helpt de klant maximaal grip te houden op het investeringsproces. Behalve het begeleiden
van de klanten onderhoud je ook de contacten met ondernemers en investeerders over de
voortgang. Je bent in staat te acquireren en ons netwerk verder uit te breiden.
Je beschikt over deze kwalificaties:
✓ Ervaring als bedrijfsadviseur, financieringsadviseur of investment manager;
✓ Je hebt een wetenschappelijke opleiding: bij voorkeur in een financiële, commerciële
of bedrijfseconomische richting;
✓ Kennis en cursussen op het gebied van ‘Business Valuation’, zijn een pre;
✓ Prima communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als ook schriftelijk;
✓ Je bent in staat tot een financiële analyse en bedrijfsonderzoek;
✓ Je hebt interesse, de skills en aanleg voor dealmaking;
✓ Je houdt ervan in een klein team te werken en weet dat jouw bijdrage een
belangrijke rol speelt voor het succes van onze klanten;
Dit zijn wij:
Groei en ontwikkeling zijn onze kernwoorden. Groei en ontwikkeling van onze klanten. Groei
en ontwikkeling van onze mensen. ScaleUp Capital heeft vanaf de High Tech Campus een
landelijke positie en trackrecord opgebouwd in het koppelen van Smart Capital aan
ondernemers in verschillende groeifases. Daarbij blijft de groei-ondernemer zelf in control.
We ontwerpen de financieringsroute in gezamenlijk overleg met onze klanten.

Ons hoofdkantoor is gevestigd op de toonaangevende High Tech Campus in Eindhoven en
staan op het punt om de sprong naar Amsterdam te maken. Wij bieden je een prettige en
professionele omgeving, waarin jij jezelf, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, volledig
kunt ontwikkelen. We hebben een ambitieuze groeidoelstelling en een team dat deze
uitdaging graag aanpakt. Door onze belangrijke bijdrage behalen we successen die we
samen vieren. We kennen onze eigen tradities: voor onze vrijdagmiddagborrels trekken we
graag de stad in en verjaardagen vieren we op eigen wijze. Het team vindt dat humor en
plezier bij de werkdag hoort.
Zo loopt de procedure:
De sollicitatieprocedure verloopt doorgaans in de volgende stappen: in het oriënterende
gesprek wordt gezamenlijk vastgesteld of aansluiting is tussen jouw ambities en de
mogelijkheden bij ScaleUp Capital. Het functie-inhoudelijke gesprek is gericht op het
kennisniveau en persoonlijke eigenschappen. Als laatste zullen de eventuele concrete
mogelijkheden en de vervolgprocedure besproken worden.
Wanneer we ergens in de procedure behoefte hebben om een van jouw referenties te
benaderen, dan zullen we dit altijd na overleg doen. En als laatste maar niet het minst
belangrijke punt mag je er op vertrouwen dat we met elke sollicitatie vertrouwelijk om
zullen gaan.
Meer weten over ons bedrijf en de vacature?
Neem voor meer informatie contact op met mevr. Corine van Overdijk, 06-42622209 of
040-8515510. Wil jij ons team graag versterken met jouw professionaliteit en jouw
gezelligheid? Stuur dan je CV met korte motivatie naar c.vanoverdijk@scaleupcapital.nl
Samenvatting vacature:
Bedrijf: ScaleUp Capital
Locatie: High Tech Campus 9, 5656 AE, Eindhoven
Branche: Zakelijke Dienstverlening
Type baan: Fulltime, vast dienstverband
Werkervaring: min. 3 jaar
Opleidingsniveau: WO

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

