M&A Consultant m/v
Soest, Midden Nederland

40 uur

WO, HBO

Aansprekende overnames, fusies, financieringen en andere succesvolle deals: als M&A Consultant
heb je er dagelijks mee te maken. Wil jij je ontwikkelen tot een overnameadviseur die van iedere deal
een succes maakt? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven.

De functie
Als consultant verricht je alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van Corporate Finance binnen
de dienstverlening van BHB Dullemond (bedrijfswaarderingen (business valuation) en fusies &
overnames (mergers & acquisitions)). Je gaat met eigen klanttrajecten aan de slag en je ondersteunt
hierbij de overnameadviseur. Je bent direct operationeel verantwoordelijk in klanttrajecten en je gaat
regelmatig mee naar afspraken bij klanten.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
Jouw taken en verantwoordelijkheden in deze functie bestaan uit:


Verrichten van waarderingsberekeningen;



Samenstellen van rapporten; zoals waarderingsrapporten en informatiememoranda



(Mede) opstellen en afstemmen van juridische contracten;



Spin in het web: afstemming met specialisten (juridisch, fiscaal, accountancy, bancair);



Zelfstandig voeren van gesprekken met (potentiële) klanten alsook ondersteuning van de
overnameadviseur tijdens gesprekken;



Managen van klantverwachtingen. Communicatie naar klant en overnameadviseur over
processen en looptijden;



Managen en het proactief afstemmen van afgesproken tijdlijnen met de overnameadviseur;



Het doorontwikkelen van standaarden, modelrapportages en waarderingsmethodes;



Bijdragen in de acquisitie.

Jouw achtergrond


Je hebt een afgeronde WO- of HBO-opleiding in een bedrijfseconomische richting;



Je beschikt over 3 tot 5 jaar ervaring in Corporate Finance, M&A-praktijk of investment banking;



Je bent een sociaal en ondernemend persoon die zowel praktisch als strategisch, tactisch en
commercieel inzicht heeft;



Je bent communicatief sterk en commercieel ingesteld en herkent hierbij het gunaspect bij de
klant.



Naast een sterk analytisch vermogen, is het belangrijk dat je punctueel en doelgericht bent;



Je vindt het leuk om te werken voor ondernemers van bedrijven in het MKB;

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.

Persoonlijk

Ondernemend

Ontwikkeling

Wij voelen ons betrokken bij ons werk

BHB Dullemond is al jaren een begrip

Binnen onze organisatie investeren wij in

en bij elkaar. Binnen ons bedrijf

in de markt en dat komt onder andere

onze talenten en versterken we elkaars

heerst er een collegiale sfeer en

doordat ondernemerschap hoog in het

krachten. Je krijgt bij ons alle ruimte om

enorme teamspirit waar je je snel

vaandel staat. Bij

ons krijg je alle

jezelf te laten zien, te groeien en je

thuis zult voelen!

ruimte om kansen te benutten en

ambities waar te maken. Opleidingen en

initiatieven te nemen.

trainingen zijn een vast onderdeel van
ons opleidingsprogramma.

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.

