WORD KREDIETANALIST BIJ EEN INNOVATIEVE SPELER IN DE
FINANCIERINGSMARKT
ERVAAR DE DYNAMIEK VAN DEZE VERANDERENDE MARKT EN GROEI MET ONS MEE

Voordegroei is een snelgroeiend financieringsplatform gericht op het Nederlandse middenen kleinbedrijf. Wij bemiddelen in vreemd vermogen voor MKB-bedrijven én in
commercieel vastgoed. Wij hebben vermogende particulieren en grote institutionele
beleggers als OHV Vermogensbeheer en De Goudse Verzekeringen achter ons staan en
beschikken daarmee over een omvangrijk vermogen om financieringen direct te
verstrekken..
Samen met OHV en De Goudse Verzekeringen, hebben wij in januari het Fresh Dutch
SME Fund gelanceerd, een verhandelbaar beleggingsfonds dat belegt in MKB-leningen.
Hiermee zijn wij de eerste partij in de markt die een beleggingsfonds aanbiedt, waarin
zowel professionele als particuliere investeerders kunnen investeren in het Nederlandse
MKB.
Steeds meer ondernemers en intermediairs weten de weg naar Voordegroei te vinden.
Het MKB-leningenfonds zal voor een verdere versnelling van de vraag naar zakelijke
financiering zorgen bij Voordegroei. Om op lange termijn succesvol te blijven, is een strikte
screening en beoordeling van de aanvragen cruciaal. Onze ambities zijn groot. De
komende jaren verwachten wij veel ondernemers aan financiering te helpen en voor meer
dan 100 miljoen euro aan financieringen te verstrekken.
Dit betekent dat op het gebied van kredietanalyse en kredietmanagement, zowel het
aantal financieringsaanvragen als de complexiteit van de aanvragen toeneemt. Ook de
portefeuille met leningen die continue beheerd en gemonitord moet worden, neemt toe.
Om aan de gewenste groei en aan onze kwaliteitsstandaarden te blijven voldoen,
zoekt Voordegroei voor ons kantoor in Amsterdam een ervaren kredietanalist met
een ondernemende instelling die met ons mee wil groeien.

WAT JE BIJ ONS KUNT VERWACHTEN

Als kredietanalist werk je nauw samen met de CFO van Voordegroei. Je hebt een centrale
rol binnen ons bedrijf en bent betrokken bij het gehele bedrijfsproces.
In je gegarandeerd afwisselende baan kan het accent worden aangepast op jouw
interesses en vaardigheden. Voordegroei is een kleine flexibele organisatie waar kennis
delen en denken in mogelijkheden, belangrijke thema’s zijn. Er is veel ruimte voor
zelfstandig werken en eigen initiatief.
Omdat je al werkervaring hebt, word van je verwacht dat je direct zelfstandig analyses
uitvoert en moeilijke aanvragen snel doorgrondt. In gesprekken met ondernemers en
intermediairs ben je doortastend en weet je door de cijfers heen te kijken. Je bent in staat
om heldere financieringsvoorstellen te schrijven en weet dit in rapportages vast te leggen.
Daarnaast doe je doorlopend voorstellen ter verbetering om te borgen dat in een snel
veranderende omgeving de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

WAT WIJ JE BIEDEN – EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING
Voordegroei is opgericht in. Het is onze ambitie om het stilstaande geld op Nederlandse
(spaar)rekeningen in beweging te brengen en het Nederlandse MKB te voorzien van de
noodzakelijke brandstof om te groeien.
Het team van Voordegroei bestaat uit ambitieuze en ondernemende mensen. Deze
eigenschappen kenmerken ook de sfeer. Die is informeel, ondernemend en positief. Naast
de drie oprichters van Voordegroei heeft OHV een groot deel van de aandelen en is vanaf
2019 De Goudse Verzekeringen medeaandeelhouder geworden. Voordegroei zit bij OHV
op de werkvloer in de Rembrandttoren in Amsterdam. Diverse werkzaamheden van
Voordegroei, worden door collega’s van OHV uitgevoerd. Er wordt veel samen
opgetrokken en de synergie tussen beide bedrijven is groot.
OHV is een onafhankelijke financiële instelling opgericht in 1932, met verschillende
producten en dienstverlening. Er zijn momenteel ruim 50 professionals werkzaam. OHV is
vermogensbeheerder en broker op de kapitaalmarkt, geldmarkt en valutamarkt. Daarnaast
is OHV exploitant van een Organised Trading Facility (OTF). Dochteronderneming OHV
Institutional Asset Management BV is beheerder van een AIFMD-fondsenplatform. OHV
heeft vestigingen in Amsterdam, Hoeven en Capelle aan den IJssel.
Zodra je bij de Voordegroei en daarmee de OHV Groep komt werken, word je uitgedaagd
om het verschil te maken. We bieden een marktconforme vergoeding en een inspirerende
werkomgeving waarbij je zeer zelfstandig kunt functioneren. Een breed pallet aan
aandachtsgebieden zorgt voor een zeer afwisselende en dynamische baan.

WAT JE MEEBRENGT – VAARDIGHEDEN WAARMEE JE DE TOEKOMST
VORM GEEFT
Je hebt een sterk analytisch vermogen en je bent gedreven om samen met een
enthousiast team topkwaliteit te leveren. Je hebt een scherpe oordeelsvorming en bent
creatief. Je bent daardoor in staat om complexe vraagstukken te vereenvoudigen en
pragmatisch op te lossen. Je spreekt de taal van ondernemers en communiceert duidelijk.
• Je hebt minimaal een afgeronde financieel-economische WO-opleiding, bij
voorkeur aangevuld met een CFA, FRM of gelijkwaardige opleiding
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van kredietfinanciering als bijv.
kredietanalist, debt advisor, corporate finance specialist of lending officer
• Aantoonbaar analytisch vermogen en cijfermatig inzicht
• Goede kennis van wet- en regelgeving rondom MKB financieringen
• Je bent secuur en analytisch en kunt data snel en efficiënt verwerken. Je maakt
moeilijke dingen makkelijk.
• Je denkt in risico’s en bent innovatief en creatief in het bedenken van oplossingen
voor (complexe) financieringsvraagstukken
Naast voornoemde kenmerken, vinden wij onderstaande eigenschappen minimaal net zo
belangrijk:
• Passie voor vastgoed, beleggen en financieren
• Gezonde dosis humor en nieuwsgierigheid
• Kan zowel op strategisch als operationeel niveau samenwerken
• Kan gemakkelijk eigen projecten initiëren, structureren en managen
• Is niet bang om fouten te maken en heeft een grote drive daarvan te leren
• Werkt zelfstandig en heeft een echte “hands-on” mentaliteit

WORD ONDERDEEL VAN ONZE ORGANISATIE EN GROEI MEE!
Solliciteer nu en stuur je CV via e-mail met een bondige motivatie naar:
Vera van Kesteren, Managing partner
vera@voordegroei.nl / 06-36465785

