Trividend cvba uit Brussel zoekt een

DEELTIJDS INVESTERINGSMANAGER
Trividend is coöperatief sociaal investeringsfonds.
Wij ondersteunen sociale ondernemers
met risicokapitaal (achtergestelde leningen, aandelen of een mengvorm).
We richten ons voornamelijk op bedrijven die tewerkstelling verschaffen
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
algemene functieomschrijving
het gehele investeringsproces, van prospectie, analyse tot investering,
van opvolging tot exit; alsook administratie en rapportering.
plaats in de organisatie
de investeringsmanager legt verantwoording af aan de directeur
kerntaken
prospectie en intake van potentiële klanten
financiële en inhoudelijke analyse van investeringsaanvragen en schrijven van een evaluatiefiche aan het investeringscomité, bij wie het
beslissingsrecht ligt
klantenopvolging: financiële en formele rapportering, risicobeheer, managementrapportering, exits en litige
ondersteunende taken
marketing & communicatie: betrokken bij het commercieel beleid, website & media, promotiemateriaal en events
vennootschapsadministratie: betrokken bij o.a. organisatie algemene vergadering, opstelling jaarrekening, ...
rapportering (intern aan Raad van Bestuur en Alg Vergadering; extern jaarverslag, subsidiedossiers)
andere taken, die kunnen gevraagd worden door directeur/Raad van Bestuur
profiel
economische opleiding of evenwaardig door ervaring
ervaring (graag 5 jaar of meer) in investerings-, financiële en/of bedrijfsanalyse
je bent gedreven door en hebt voeling met sociaal ondernemerschap
je ziet opportuniteiten en investeert in langetermijnrelaties
zeer goede kennis van het Nederlands, vlotte pen
marketingkennis en ervaring is een troef
competenties
flexibel, leergierig, gedreven
analytisch en nauwkeurig; maar ook helikopter: overzicht bewaren, snel inzicht
resultaatsgericht, sterk in time management, efficiënt en gestructureerd, stressbestendig
commercieel ingesteld, goed kunnen netwerken en resultaten halen uit netwerkcontacten
ondernemend: ondernemerschap staat centraal bij Trividend en onze klanten
sterk relationeel en teamgeest: bij Trividend begeleiden/ondersteunen/adviseren we klanten; we onderhandelen ook
discreet, vertrouwen en loyaliteit: wij gaan vertrouwelijk om met klanteninformatie
praktisch
kantoor: Brussel (vlakbij het Noordstation), maar ook op de baan (in Vlaanderen) en mogelijkheid tot thuiswerk
contract van onbepaalde duur
deeltijdse betrekking (max. 50%), mogelijk uitbreidbaar
je maakt deel uit van een klein team (3 personen)
uw CV met uitgebreide motivatie graag tem 16 september
per mail aan Pieter-Jan Van de Velde, directeur
pieter-jan@trividend.be
meer info via 0485/210.155
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