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�   Ben jij een échte specialist(e)?
�   Beschik je over financieringservaring?
�   Ben jij ambitieus, analytisch en praktisch? 
�   Ben jij in voor goede inhoudelijke sparring?
�   Ben jij sociaalvaardig en houd je van een informelere werksfeer?
�   Ben jij flexibel en houd je van gepaste vrijheid?
�   Ben jij in staat diepgaande analyses uit te voeren?

Dan is HELDER Groep wat voor jou.

Wie zijn wij?
HELDER Groep is een boetiek met financieringsspecialisten die Nederlandse MKB Bedrijven bijstaan in het realiseren van 
maatwerk financieringen en/of investeringsgelden, waarbij wij samen met de klanten in de lead zijn en blijven. Wij werken 
goed samen met diverse accountantskantoren, banken, alternatieve financiers en een aldoor groeiende groep vermogende 
investeerders. Zo leveren wij aan alle betrokken partijen hoogwaardige maatwerk financiële prognosemodellen, (markt)da-
ta-analyses en rapportages, waarmee wij op diverse vlakken een maatwerk adviesrol richting ondernemers bieden en een 
kritische sparringpartner zijn. Deze hoogwaardige kwaliteit stelt maatwerk zorgplicht en transparantie voorop, wat één van 
onze grootste onderscheidende factoren is gebleken getuige ons mooie en uitzonderlijke clientèle en netwerk.

Hoe zien onze werkzaamheden eruit?
Hiervoor verwijzen wij je in eerste instantie naar onze procesuitleg op de website. Wij geloven in één specialist als vast 
aanspreekpunt die de klant van begin tot eind (en verder) maatwerk begeleidt. Zodoende gaat er geen informatie en gevoel 
verloren bij een overdracht en kan een stevigere/recurring klantrelatie worden opgebouwd. Bij excessievere opdrachten 
boven de EUR10MIO bankfinanciering wordt veelal een team aan specialisten geformeerd.

Je bent werkzaam in een gaaf en energiek kantoor in het centrum van Tilburg, waar enkele groeiende en ambitieuze onderne-
mingen gehuisvest zijn met evenzo hoge gedrevenheid en passie. Jij bepaalt de invullingen van je eigen agenda om de 
projecten tot een succes te maken. Uiteraard wordt je bijgestaan door ervaren specialisten voor sparring(en) en voor de 
verdere (persoonlijke) ontwikkelingen op diverse vlakken. Je denkt buiten kaders om een intrinsiek goede oplossing voor de 
klant te realiseren. Uitdagingen ga jij niet uit de weg. Jij gelooft erin dat je door te doen en door te sparren met ervaren 
specialisten vakinhoudelijk kunt groeien. Daarin wordt je ondersteund door onze (reken)modellen, brede set aan marktdata, 
groot en kwalitatief hoogwaardig netwerk én pragmatische zaken als een laptop, grote schermen, telefoon, een auto van de 
zaak met eigen parkeergelegenheid en zelfs sportgelegenheid op het kantoor.

Bij interesse en na kennismakingen houden we o.a. graag een meeloopdag, zodat de je een kijkje kan nemen in onze 
keuken. Ons motto is namelijk ‘geen woorden, maar daden’ en dit laten we dan ook graag zien. 

Wat bieden wij jou?
�   Een groeiende kwaliteitsorganisatie met gunstig groeiperspectief.
�   Interne opleiding/sparring met ervaren specialisten (15+ jaar werkervaring) en ondernemers.
�   Marktconform salaris met vakantietoeslag en autokosten op de zaak.
�   Auto van de zaak en/of treinreismogelijkheid, tankpas, laptop met meerdere schermen en een telefoon.
�   Ruime vaste werkplek in een nieuw en energiek kantoor met moderne spreekruimtes.
�   Een prettige bestaande landelijke klantenkring met steeds meer aanwas.
�   Prettige, gezellige en energieke werksfeer met evenzo een sportgelegenheid.
�   Netwerkmogelijkheden met o.a. business seats Willem II (voetbal), Hc Tilburg (hockey) en WereDi (hockey).
�   Meerdere teamuitjes per jaar, diverse closing dinners, vrijmibo’s en bijeenkomsten.

Wat vragen wij van jou?
Je bent ambitieus, vakidioot, hebt affiniteit met bedrijfsfinanciering, bent bekend met financieringsproducten, bent bekend met 
interne processen bij banken, hebt ervaring met opmaak van maatwerk financiële rapportages, bent kritisch, analytisch, 
ondernemend, bent sociaal sterk en kan een stootje hebben, denkt en handelt praktisch, hebt humor, bent flexibel, hebt géén 9 
tot 5 mentaliteit en bent op zoek naar inhoudelijke uitdagingen zonder vertragend beleid en politieke processen. Én net zo 
belangrijk; de gezellige vrijmibo is jou niet vreemd…

Soort dienstverband: Voltijd.

Salaris: Nader te bespreken.
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Spreekt je dit aan? 
Neem dan contact met ons op!


