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40 uur

WO, HBO

Heb jij recentelijk je WO Master of HBO afgerond en altijd al de ambitie gehad voor een carrière binnen
de M&A? Ben jij een ster in het uitvoeren van complexe analyses, altlijd gedreven om het beste
resultaat te behalen in alles wat je doet en wil je alles over het M&A-vak leren? Dan willen wij heel
graag dat je bij ons komt werken!

Als M&A Analist focus jij je op…
Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van Corporate Finance binnen de dienstverlening van
BHB Dullemond (bedrijfswaarderingen (business valuation) en fusies & overnames (mergers &
acquisitions). Vanaf dag één ben je betrokken bij het gehele M&A-proces.

Jouw taken en verantwoordelijkheden in deze functie bestaan uit:


Analyse van bedrijfs- en marktinformatie;



Voorbereiden van presentaties voor klanten, investeerders, banken, kopers en andere
adviseurs;



Het uitvoeren van waarderingsberekeningen en financiële analyses;



Opstellen van transactiedocumentatie, waaronder non-binding offers, contracten en memo's en
informatiememoranda voor verkoopprocessen;



Coördineren van due diligenceprocessen en juridische contracten;



Het onderhouden van klantcontacten en externe adviseurs (advocaten/notaris/banken);



Het verrichten van diverse onderzoeken en marktanalyses;



En het doorontwikkelen van standaarden, modelrapportages en waarderingsmethodes.

Jouw achtergrond
Denk groot, begin klein! Dit is hoe je van betekenis kunt zijn binnen onze organisatie en voor onze
klanten. En je drang daartoe komt van binnenuit. Zie jij nieuwe kansen en verbetermogelijkheden? Jij
neemt het initiatief! Wij zijn op zoek naar een M&A-analist die dat kleine beetje extra brengt vooral met
betrekking tot analytische en communicatieve vaardigheden, commerciële visie en

initiatief. En het feit dat je geen ervaring hebt is wat ons betreft geen probleem, omdat jouw drive om te
leren en je te ontwikkelen veel meer impact heeft dan de ontbrekende ervaring.

Verder vinden wij het belangrijk dat je:


In het bezit bent van een afgeronde WO- of HBO-opleiding in een bedrijfseconomische richting;



Een sterke affiniteit hebt met de financiële wereld;



Beschikt over communicatieve vaardigheden, ambitie en een commerciële mentaliteit;



En actief bent geweest binnen buitenschoolse activiteiten (het is in ieder geval een pré).

Ons aanbod


Een marktconform salaris;



25 vakantiedagen, als je belooft dat je terugkomt;



Reiskostenvergoeding en pensioenregeling;



Het pand waar wij in werken heeft een architectonische uitstraling met veel ramen. Je werkt
dus in een prettige werkomgeving met veel licht en ruimte;



Ons pand ligt op een toplocatie in het centrum van Soest op loopafstand van veel winkels zoals
de Hema, Albert Heijn, Xenos, biologische winkel etc. Je kunt dus heel gemakkelijk tussendoor
even een boodschap doen;



Een zeer collegiale en goede werksfeer met elke dag een uitgebreide (groene) lunch,
maandelijks een vrijdagmiddagborrel (met vette hap) en leuke teamuitjes.
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Meer informatie of direct solliciteren?
Heb je interesse in deze functie dan ontvangen wij graag je motivatie en CV, deze kun je sturen naar
Elly de Graaf: secretariaat@bhbdullemond.nl. Wil je meer weten, bel dan met 033-4805482, je kunt
informeren bij Alinda Bindels of Edwin Bosma.

Over BHB Dullemond
BHB Dullemond is een gespecialiseerd overnameadviesbureau gericht op adviesbedrijven en
ondernemers in de verzekeringsmarkt, de vastgoedmarkt en de arbodienstenmarkt. Met een gedreven
team van negen specialisten begeleiden wij onze klanten in het totale proces van (fusies en)
bedrijfsovernames. Of het nu gaat om de aan- en verkoop van een onderneming, het verkoopklaar maken
of het waarderen van ondernemingen: ons team heeft alle ervaring en expertise in huis om voor onze
klanten het beste resultaat te realiseren. Doordat wij een klein bedrijf zijn, kan er bij ons snel geschakeld
worden. Je hebt bij ons geen drie handtekeningen nodig om je ideeën te kunnen uitvoeren. Een gezonde
werk-privé balans en informele werksfeer vinden wij belangrijk. We lunchen gezamenlijk en één keer per
maand sluiten we de week af met een vrijdagmiddagborrel en dan gaat het over alles behalve werk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

