
De wereld staat voor grote uitdagingen en de oplossingen van gisteren werken niet voor de

uitdagingen van morgen. Die vragen om innovators, uitdagers en groeiers. Om ondernemers

die de status quo challengen. ScaleUp ondernemers die impact maken, die schalen en die

met duurzame businessmodellen onze wereld mooier maken dan dat ze haar vandaag

aantreffen. Het zijn de ScaleUps van vandaag die zorgen dat we daadwerkelijk het verschil

maken in de energietransitie, in de zorg, in gezonde voeding voor ons allen, in het milieu, in

onze mobiliteit, in onze huisvesting, in onze leefomgeving etc. etc.

Om deze ScaleUps te kunnen laten excelleren is een omgeving nodig waarin ze in staat zijn

om echt impact te maken. Een omgeving waarin de ScaleUps van vandaag de winnaars van

morgen zijn en daarmee duurzaam de uitdagingen van morgen én overmorgen kunnen

tackelen.

ScaleUp Capital is er om die omgeving vorm te geven. Om ze de tools en de netwerken te

bieden om vol energie vandaag al de uitdagingen van morgen te bedwingen. Want

excelleren doen we samen. Samen met ondernemers, met investeerders en met ons als

team.

Heb je affiniteit met innovatieve technologie en een duurzame economie? Ontdek je

daarnaast met enthousiasme nieuwe (business) opportunities en identificeer je de kansen

en risico’s van technologische innovaties? Dan is deze functie geschikt voor jou. Als Smart

Capital Consultant voer je een eerste screening uit van bedrijven, spar je met ondernemers

en je collega’s over de opschaalstrategie en financials van deze ScaleUp’s en ondersteun je

de ondernemers samen met je collega’s in het hele investeringsproces.

Dit is  hoe jij impact maakt:

Als Smart Capital Consultant ben je hét aanspreekpunt voor ondernemers en investeerders.

Je weet een vertrouwensrelatie op te bouwen met onze klanten en met investeerders. Je

stelt kritische vragen en kunt analytisch denken. Samen met ons ervaren team ondersteun je

ondernemers om snel inzicht te verkrijgen in welke investeerders het beste bij hen passen

én hoe we daarmee tot een deal kunnen komen.

Je bent nieuwsgierig, neemt initiatief en bent een échte teamspeler en relatiebouwer.

Iemand die klaarstaat voor collega’s en dit ook mag verwachten van hen. Ook ben je flexibel

en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan maatschappelijke transities. Jouw bijdragen

hieraan geven je energie en een voldaan gevoel. Verder heb je een proactieve houding en

ben je bereid een stapje extra te zetten.



Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met tenminste een afgeronde master in

bij voorkeur een technische of financiële discipline;

Je beschikt over een analytische mindset met goede mondelinge en schriftelijke

communicatievaardigheden (Nederlands en Engels).

(stage)ervaring bij technologie-georiënteerde ondernemingen of venture capital is een pré.

Naast salaris, 30 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband), is er meer. Je werkt op de

toonaangevende High Tech Campus met toegang tot de sportfaciliteiten en diverse

restaurants en hebt de ruimte en flexibiliteit om thuis of ergens anders te werken als dat

beter schikt. En natuurlijk werk je samen met professionals.

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. 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, verjaardagen vieren we op eigen wijze en

successen liefst nog beter. 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 de heer Jeroen Cremers, 06-42690393 of

040-8515518. Wil jij ons team graag versterken met jouw professionaliteit en jouw

gezelligheid? Stuur dan een bericht met korte motivatie naar j.cremers@scaleupcapital.nl

Samenvatting vacature:

Bedrijf: ScaleUp Capital

Locatie: High Tech Campus 9, 5656 AE, Eindhoven

Branche: Zakelijke Dienstverlening

Type baan: Fulltime, parttime in overleg

Contract: Vast contract

Opleiding en werkervaring: academisch werk- en denkniveau met tenminste een afgeronde

master in bij voorkeur een technische of financiële discipline;

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


