
 
TRIVIDEND CV het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 
 

FONDSMANAGER V/M/X 
 
 
Trividend werd in 2001 opgericht als één van de eerste impact-first investeringsfondsen in België. Momenteel 
hebben we hebben zo’n 30 bedrijven in portefeuille. Allen hebben zij de ambitie om een duidelijke maatschappelijke 
meerwaarde te creëren, waarbij de eerste focus ligt op het creëren van tewerkstelling voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, maar ook op het leveren van een concrete bijdrage aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Trividend kiest bewust voor een netwerkstrategie, waarbij 
actief ingezet wordt op het ontwikkelen van een ecosysteem ter ondersteuning van sociaal ondernemers. Trividend 
is een vlakke organisatie met competente en zelfstandige medewerkers. De voorbije jaren groeide het team en de 
portefeuille sterk. Om deze groei te consolideren en verder te versnellen, zoekt Trividend een gedreven 
Fondsmanager die de organisatie verder wil uitbouwen.  
 
 
Je verantwoordelijkheden: 
 

- Je bent operationeel eindverantwoordelijke binnen de organisatie. Je rapporteert aan de Raad 
van Bestuur.  

- Je ontwikkelt de strategie en bewaakt de uitvoering ervan. Je bereidt de raad van bestuur en de 
algemene vergadering voor en implementeert en evalueert hun besluiten. 

- Je hebt de ambitie om het fonds verder te laten groeien. Je consolideert de groei van de voorbije 
jaren, versterkt interne processen en ontwikkelt nieuwe projecten. 

- Je bewaakt de kwaliteit van de investeringsportefeuille (van analysefase tot litige).  
- Je bewaakt de focus op zowel maatschappelijke impact als economische rendabiliteit. 
- Je stuurt een team van 4 (deeltijdse) medewerkers aan. 
- Je prospecteert actief klanten en bijkomende investeerders. 
- Je onderhoudt de relaties met de aandeelhouders, waaronder de subsidiërende overheden. 
- Je zoekt actief naar constructieve samenwerking met andere actoren in het ecosysteem. 
- Je zoekt nieuwe aandeelhouders en financiering voor de werking van het fonds. 
- Je rapporteert correct rond zowel financiële als impactdoelstellingen o.a. naar de 

subsidiegevers. 
 
 
Jouw profiel: 
 

- Je hebt ambitie om Trividend verder uit te bouwen en hebt daarbij zowel aandacht voor het 
stroomlijnen van interne processen als voor externe relaties.  

- Je hebt idealiter 5 jaar ervaring met het aansturen van een team en een organisatie. 
- Je houdt van diversiteit in je job en houdt van de flexibiliteit in een kleine organisatie. 
- Je kan zelfstandig werken en tegelijkertijd werk je graag samen. 
- Je hebt voeling met de sector van de sociale economie en sociaal ondernemerschap. 
- Je hebt voeling met ondernemen, business modellen en financiering.. 
- Je ervaring met het aanvragen, implementeren en rapporteren van subsidiedossiers is een plus. 

 
 
Ons aanbod: 
 

- Een zeer boeiende job in een snel bewegend domein op het snijvlak tussen ondernemen en het 
werken aan een positieve maatschappelijke impact. 

- Bediendecontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot 80% aanstelling). 
- Wedde in functie van ervaring. 
- Maaltijdcheques, eco-cheques en hospitalisatieverzekering. 
- Mogelijkheid tot thuiswerk. 

 
Solliciteren 
 
Stuur je cv en motivatiebrief tegen uiterlijk 24 oktober 2021 naar pieter@trividend.be met vermelding “Naam 
Voornaam + Fondsmanager”.  
 
Bijkomende informatie over de werking, doelstellingen en structuur van Trividend cv is terug te vinden op 
www.trividend.be. Of stel telefonisch je vragen aan Pieter-Jan Van de Velde op het nummer 0485/210.155.  
 
Locatie: Trividend is gevestigd in de Cellebroersstraat 16B, 1000 Brussel. 
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