Samenvatting vacature:
Bedrijf: ScaleUp Capital BV
Locatie: High Tech Campus 9, 5656 AE, Eindhoven
Branche: Zakelijke Dienstverlening
Type baan: Fulltime, tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Werkervaring: starter tot ± 3 jaar ervaring
Opleidingsniveau: WO
Einddatum vacature: 31 maart 2018
ScaleUp Capital zoekt wegens sterke groei versterking van het team:
Strategisch Adviseur / Business Developer / Projectleider
Als strategisch adviseur heb je interesse in de business en financiële dynamiek van innovatieve
startups en scaleups. Je hebt een gevoel voor de verschillende belangen in
samenwerkingsverbanden, en weet een vertrouwensrelatie op te bouwen met onze relaties. Je
bent in staat relaties te helpen hun visie en strategie onder woorden te brengen en samen
verder te ontwikkelen. Je werkt direct samen met het management en de directie van onze
relaties. Door jouw gefundeerde advies en uitwerking ben je in staat inzichten te creëren en
waarde toe te voegen. Jij zorgt er mede voor dat de ambities van onze klanten werkelijk
gerealiseerd worden.
Naast vakinhoudelijke verdieping ontwikkel je consultancy- en adviesvaardigheden. Je werkt
samen met een senior adviseur. Je ondersteunt bij het acquireren van klanten en het uitwerken
van financierings- en innovatievraagstukken. Je houdt van het werken in een team, maar bent
ook heel goed in staat om zelfstandig opdrachten uit te voeren en daarin proactief te zijn.
Vanuit onze organisatie kun je rekenen op een gedegen ondersteuning en begeleiding.
Jouw kwalificaties
✓ Je hebt een wetenschappelijke opleiding; bij voorkeur innovatie, bedrijfskunde en/of
bedrijfseconomie;
✓ Je werkt gestructureerd aan projecten en weet het overzicht te houden;
✓ Sterk analytisch inzicht;
✓ Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als ook schriftelijk;

✓ Je bent in staat tot het zelfstandig schrijven van projectplannen in het Nederlands en in het
Engels;
✓ Je houdt ervan in een kleiner team te werken en weet dat jouw bijdrage een belangrijke rol
speelt voor het succes van het bedrijf;
✓ Je weet een goede klantrelatie op te bouwen en te onderhouden;
✓ Je bent gemotiveerd om het beste resultaat voor onze klanten te bereiken;
✓ Je wordt enthousiast van innovatie en groei.
ScaleUp Capital
De juiste deal met de juiste investeerder is cruciaal om als ondernemer op te schalen.
Tegelijkertijd ook voor veel ondernemers een bijzondere uitdaging om te realiseren. ScaleUp
Capital stelt ondernemers in staat de juiste deal met de juiste ‘slimme’ investeerders te sluiten,
Smart Money.
Bij ScaleUp Capital draait financiering om de ondernemer en zijn keuzes. Wij zorgen ervoor dat
de ondernemer, de controle houdt over zijn financieringsprojecten. ScaleUp Capital zorgt ervoor
dat haar relaties goed voorbereid zijn, met de juiste informatie op pad gaan, zodat een optimale
match tussen de ondernemer en de investeerder ontstaat.
ScaleUp Capital is gevestigd op de toonaangevende High Tech Campus in Eindhoven. We
hebben een ambitieuze groeidoelstelling. We zijn een laagdrempelige organisatie waarin we je
uitdagen om jezelf voortdurend te ontwikkelen.
www.scaleupcapital.nl
Wat wij bieden
Naast een hoge mate van vrijheid en zelfstandigheid bieden we je de mogelijkheid om te
werken in een team van gedreven mensen. In deze inspirerende omgeving krijg je alle ruimte
voor verdere ontwikkeling en persoonlijke groei. We bieden je een tijdelijk contract met uitzicht
op een vast contract, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
fitness abonnement, telefoon en laptop.
Geïnteresseerd?
De sollicitatieprocedure verloopt doorgaans in de volgende stappen: in het oriënterende
gesprek wordt er gezamenlijk vastgesteld of er aansluiting is tussen jouw ambities en de
mogelijkheden bij ScaleUp Capital en haar zusterbedrijven. Het functie-inhoudelijke gesprek is
gericht op het kennisniveau en persoonlijke eigenschappen. Als laatste zullen de eventuele
concrete mogelijkheden en de vervolgprocedure besproken worden.
Versterk jij ons team?
Stuur dan je CV met korte motivatie naar c.vanoverdijk@scaleupcapital.nl of neem voor meer
informatie direct contact op met mevr. Corine van Overdijk, 06-42622209 of 040-8515510.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. De werving en selectie voor
deze vacature houden wij graag in eigen hand.

