Vacature Junior Consultant – Innovatie en Financiering
Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan op het snijvlak van technologie en finance in een
internationale omgeving? Ben je starter op de arbeidsmarkt, gedreven in alles wat je doet en
heb je affiniteit met innovatie? Solliciteer dan bij ons!
Graag versterken we ons team met ambitieuze mensen. Wij zoeken voor ons team in
Nederland een junior adviseur die aan de slag gaat met aansprekende financieringstrajecten
voor onze klanten.
Bedrijfsprofiel
The Funding Company (www.thefundingcompany.nl) werkt aan projecten met een zakelijke
en maatschappelijke impact. We helpen technologiebedrijven het maximale te halen uit
financierings- en subsidieregelingen voor onderwerpen zoals innovatie, duurzaamheid en
internationale groei. We werken voor toonaangevende bedrijven vanuit onze vestigingen in
heel Europa. Onze filosofie is dat wij klanten helpen om hun ambities waar te maken. We
gaan voor transparantie in ons werk en worden gedreven door onze inhoudelijke kennis van
zaken. We hebben een open en caring bedrijfscultuur met veel ruimte voor eigen initiatief.
Uiteraard bieden we marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Functieprofiel
In deze functie leer je alle aspecten van het advies vak in de top van de Nederlandse
technologische industrie kennen. Je leert samenwerken met stakeholders uit het private en
publieke domein. Je ondersteunt het adviesteam met en werkt dagelijks mee aan de service
delivery. In 2 jaar groei je door naar een volwaardig zelfstandig adviseur.
Functie-eisen
– HBO / Universitair werk- en denkniveau
– Affiniteit met techniek en innovatie (een technisch-bedrijfskundige achtergrond is een pre)
– Uitstekende (schriftelijke en verbale) communicatievaardigheden
– Je werkt goed in een teamverband maar bent ook in staat om zelfstandig te werk te gaan
– Je bent klantgericht en zet je maximaal in voor de klant
– Je hebt durf, bent analytisch, conceptueel sterk en hebt aantoonbare ervaring met het
schrijven van adviesrapportages.
Contact
Spreekt dit jou aan en voldoe je aan de criteria, dan maken wij graag kennis met jou!
Stuur jouw motivatiebrief met CV per mail aan Dennis van der Ham
dennis@wecreateconsulting.com

