Vacature Stagiair Debt Finance
Beschrijving van het bedrijf
Adelaer Financial Architects is een high-end financierings- en bemiddelingsboutique die opvalt door haar
creatieve inbreng bij financieringsoplossingen. Hierbij valt te denken aan het (doen) opzetten van
beleggingsstructuren en entiteiten, het adviseren, bemiddelen en begeleiden inzake het tot stand brengen van
financieringen en kredieten ten behoeve van bedrijfsmatig onroerend goed en het bemiddelen, adviseren en
analyseren van portefeuilles. Adelaer is gespecialiseerd om buiten alle traditionele kanalen om, toeleveranciers
aan zicht te committeren voor het financieren van vastgoed. Gedacht moet dan worden aan pensioenfondsen,
institutionele, verzekeraars en buitenlandse banken. Deze partijen zijn vaak welwillender dan Nederlandse
banken om te financieren tegen betere en scherpere condities. Ook bemiddelt Adelaer bij koop en verkoop
van onder andere zorgvastgoed, logistiek, retail, kantoren en residentieel vastgoed. Met het brede,
internationale netwerk van beleggers, banken en ontwikkelaars realiseert Adelaer transacties in gebieds- en
vastgoedontwikkeling.

Functieomschrijving
Zit je vol ambitie en wil jij je verder ontwikkelen als analist? Word jij enthousiast van vastgoedfinancieringen?
Benut jij graag kansen en neem je initiatief? Pak dan deze kans en solliciteer naar de functie van Stagiair Debt
Finance!

Wat ga je doen?
Wanneer je bij Adelaer aan de slag gaat, kom je te werken in een dynamisch team waar je veel van kunt leren.
Tijdens deze meewerkstage werk jij zij aan zij met de analisten en adviseurs van Adelaer Financial Architects
als spin in het web bij de financiële afwikkeling van vastgoedprojecten. Je krijgt te maken met
vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven e.d. en je krijgt vergaande informatie te zien om mee
te werken. Het is jouw taak om alle beschikbare informatie te verwerken en te structureren tot
financieringsaanvraag bij verschillende financieringspartijen. Samen met je collega’s ga je kijken welke
financiering het beste bij welke partij past en op welke manier je dat vorm gaat geven. Je bouwt je eigen
(financierings) netwerk op en bent in staat dit netwerk te onderhouden. Al snel kent de financieringsmarkt
geen geheimen meer voor jou.

Wat bieden wij jou?
•

•
•
•

Een uitdagende leerzame functie met veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid en ruimte om de rol
naar eigen hand te zetten;
Stagevergoeding;
Borrel op zijn tijd en andere leuke activiteiten;
Een werkstage met veel ontwikkelmogelijkheden binnen een energieke en informele werksfeer.

Wat vragen we van jou?
•

•
•

Je volgt een HBO of Universitaire opleidingen bij voorkeur op het gebied van vastgoedkunde,
vastgoedmanagement, bedrijfseconomie, financieel management of bedrijfskunde;
Je bent bent eager om te leren;
Je bent geïnteresseerd in de wereld van de vastgoedfinancieringen;
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•
•
•

Je bent energiek, ondernemend, commercieel vaardig, hebt een groot doorzettingsvermogen en geen
09-17:00 mentaliteit passen perfect bij je;
Communicatief ben je sterk in Nederlands en Engels
Je bent woonachtig in de omgeving van Eindhoven/Den Bosch/Tilburg.

Enthousiast over deze functie?
Ben jij de Stagiair Debt Finance die wij zoeken? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Heb je vragen
over de functie? Neem dan contact op met Clementine van Staveren (088 1300 400). Jouw sollicitatiebrief met
CV kun je per e-mail sturen naar: clementine.van.staveren@adelaer.nl

Standplaats vacature
Hoofdkantoor Adelaer
Vughterweg 47 N
5211 CK ’S-HERTOGENBOSCH

Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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