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Wil jij werken bij de dominante partij op het gebied van ScaleUp Funding ?
Wil jij meewerken aan de groei van kansrijke MKB, StartUp & ScaleUp ondernemers ?
Wil jij onderdeel uitmaken van een team dat successen weet te vieren ?
Sluit je dan aan bij ScaleUp Capital & de ScaleUp Heroes. Wij zoeken een:

Strategisch Adviseur
Dit ben jij:
Je wilt ondernemers laten groeien en je wilt jezelf blijven ontwikkelen. Als strategisch
adviseur heb je interesse in de businessdynamiek van het innova eve MKB, StartUp’s en
ScaleUp’s. Je hebt een gevoel voor de verschillende belangen in samenwerkingsverbanden,
en weet een vertrouwensrela e op te bouwen met onze klanten. Je blij daarom in
beweging en onderhoudt je contacten zorgvuldig. Je bent in staat klanten te helpen hun visie
en strategie voor groei onder woorden te brengen en deze samen verder te ontwikkelen. Je
werkt direct samen met het management en direc e van onze klanten. Door jouw
gefundeerde advies en uitwerking in rapportages en projectplannen ben je in staat inzichten
te creëren en waarde toe te voegen.
Naast vakinhoudelijke verdieping ontwikkel je consultancy- en adviesvaardigheden. Je
ondersteunt jouw collega’s bij het acquireren van klanten, het uitwerken van
innova evraagstukken, het uitvoeren van behoe eonderzoeken en waardeketenanalyses.
Je beschikt over deze kwalificaties:
✓ Je hebt een wetenschappelijke opleiding; bij voorkeur innova e, bedrijfskunde en/of
bedrijfseconomie;
✓ Je werkt gestructureerd aan projecten en weet het overzicht te houden;
✓ Goede communica eve vaardigheden, zowel mondeling als ook schri elijk;
✓ 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 houdt ervan dat jouw bijdrage een
directe rol speelt bij de bedrijfsgroei van onze klanten;
✓ Je weet een goede klantrela e op te bouwen en te onderhouden;
✓ Je hebt aﬃniteit met techniek.
Dit zijn wij:
Groei en ontwikkeling zijn onze kernwoorden. Groei en ontwikkeling van onze klanten. Groei
en ontwikkeling van onze mensen. ScaleUp Capital hee vanaf de High Tech Campus een
landelijke posi e en track record opgebouwd in het koppelen van Smart Capital aan
ondernemers in verschillende groeifases. Daarbij blij de groei-ondernemer zelf in control.
We zijn geves gd op de toonaangevende High Tech Campus in Eindhoven. Wij bieden je een
pre ge en professionele omgeving, waarin jij jezelf, a ankelijk van je inzet en capaciteiten,
volledig kunt ontwikkelen. We hebben een ambi euze groeidoelstelling en een team dat
deze uitdaging graag aanpakt. Daarnaast hebben we een team dat ook graag successen viert
en van gezelligheid houdt. We kennen onze eigen tradi es: voor onze vrijdagmiddagborrels
bezoeken we telkens een andere horecagelegenheid in Eindhoven en verjaardagen vieren
we op eigen wijze.
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Zo loopt de procedure:
De sollicita eprocedure verloopt doorgaans in de volgende stappen: in het oriënterende
gesprek wordt gezamenlijk vastgesteld of aanslui ng is tussen jouw ambi es en de
mogelijkheden bij ScaleUp Capital. Het func e-inhoudelijke gesprek is gericht op het
kennisniveau en persoonlijke eigenschappen. Als laatste zullen de eventuele concrete
mogelijkheden en de vervolgprocedure besproken worden.
Wanneer we ergens in de procedure behoe e hebben om een van jouw referen es te
benaderen, dan zullen we dit al jd na overleg doen. En als laatste maar niet het minst
belangrijke punt mag je er op vertrouwen dat we met elke sollicita e vertrouwelijk om
zullen gaan.
Meer weten over ons bedrijf en de vacature?
Neem voor meer informa e contact op met mevr. Corine van Overdijk, 06-42622209 of
040-8515510. Wil jij ons team graag versterken met jouw professionaliteit en jouw
gezelligheid? Stuur dan je CV met korte mo va e naar c.vanoverdijk@scaleupcapital.nl
Samenvatting vacature:
Bedrijf: ScaleUp Capital BV
Locatie: High Tech Campus 9, 5656 AE, Eindhoven
Branche: Zakelijke Dienstverlening
Type baan: Full me, jdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Werkervaring: starter tot ± 5 jaar ervaring
Opleidingsniveau: WO
Einddatum vacature: 1 april 2019
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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