VACATURE: Experienced consultant transaction advisory
FINVISION
FINVISION is een associatie van vier kantoren (gebaseerd in Kortrijk, Brussel, Hasselt en Antwerpen) en is actief in
financiële dienstverlening. Finvision heeft 4 divisies: CFO services, Financieel management, Assurance en Transaction
advisory.
De divisie “CFO services” verzorgt tijdelijke of permanente opdrachten binnen financiële afdelingen van zowel lokale als
multinationale ondernemingen. Dit varieert van dagdagelijkse tot gespecialiseerde accounting, controlling en assistentie
in financieel management. De divisie “Financieel management” verzorgt de boekhouding, afsluitingen en rapportering
aan diverse ondernemingen en ondernemers. De divisie “Assurance” is zowel actief als externe auditor (statutaire audits,
audit van consolidaties, wettelijke opdrachten) als interne auditor (internal audit, data analytics & datamining). De divisie
“Transaction advisory” assisteert bij overnames (due diligence, waarderingen bij transacties, gerechtelijke expertise, …)
voor kopers of verkopers, en nazicht van business plans en in waarderingen.
Voor deze vier divisies beschikt Finvision over een jong en dynamisch team van een 80-tal enthousiaste professionals,
die elk een brede achtergrond hebben in finance, controlling en accounting. Onze professionals worden opgeleid tot allrounders doordat ze ingeschakeld worden in elk van de divisies.

Voor de uitbreiding van het kantoor Finvision te Kortrijk, zijn we op zoek naar een:
Experienced consultant in transaction advisory
-

Als professional binnen onze afdeling Transaction Advisory services werk je in één van onze teams die diensten
verlenen aan zowel ondernemers, private equity klanten als aan corporates tijdens het overnameproces of bij
waarderingen.

-

Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van (acquisition en vendor) due diligence
werkzaamheden, zowel in voorbereidende fase, tijdens het veldwerk, als in de rapportering. Tevens werk je op
regelmatige basis waarderingen uit en beoordeel je business plannen zowel op financiële als commerciële
haalbaarheid. Desgewenst kom je ook nog op regelmatige basis tussen in audits.

-

Je hebt een business mindset en bent in staat om voorbij de cijfers kijken. Je tracht trends te identificeren en te
verklaren in resultaten, werkkapitaal en kaspositie, steeds rekening houdend met de impact ervan op de
waardering. Je bent in staat om risico’s en opportuniteiten te identificeren.

-

Als directe adviseur ben je in staat een vertrouwensband op te bouwen met onze klanten, zowel door jouw
oordeelsvermogen, de kwaliteit van jouw werk, als door hun belangen te verdedigen waar mogelijk.

-

In jouw werk en in jouw omgang met collega’s en klanten, laat je je leiden door waarden zoals integriteit,
respect, zin voor kwaliteit, kritische ingesteldheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en zin voor
initiatief.

-

Je organiseert het project, stuurt juniors aan en werkt op regelmatige basis samen met andere teams (met
fiscale, operationele en juridische achtergrond). Samen met de vennoot ben jij mee verantwoordelijk voor de
rapportering aan onze opdrachtgevers.
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Jouw profiel:
-

Jij bent licentiaat economie, T.E.W. of handelsingenieur of gelijkwaardig;

-

Je kan bogen op minimaal 4 tot 8 jaar relevante werkervaring. Ervaring binnen een Transaction Advisory
departement en/of audit binnen een Big4 omgeving, investment bank of bij de kredietafdeling van een bank is
een pluspunt;

-

Je hebt uitstekende analytische vaardigheden om balansen en resultaten te ontleden;

-

Je hebt een projectmatige aanpak en weet prioriteiten te stellen;

-

Je hebt het vermogen om problemen op te lossen en pragmatisch te denken;

-

Je kan vlot overweg met MS-Office toepassingen (Excel, Powerpoint) en beschikt over een goede kennis van
financiële modellering.

-

Je bent ambitieus en in staat zowel jezelf als je collega’s verder te ontwikkelen;

-

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel in het Nederlands, Engels en Frans), zowel
mondeling als geschreven;

-

Je bent betrouwbaar, hebt oog voor permanente verbeteringen en kan omgaan met deadlines;

-

Je bent commercieel ingesteld, ziet kansen en weet deze te benutten.

-

Je voelt je aangetrokken tot een flexibele werkomgeving bij een dynamische speler in de dienstverlenende
sector.

We bieden je
-

Een uitdagende en ondernemende werksfeer in kleine teams met enthousiaste collega’s en een sterke partner
inbreng.

-

Een professionele omgeving waar klanten beroep doen op jouw kennis en expertise.

-

Hands-on experience, training en coaching zorgen ervoor dat je jou op een optimale manier professioneel kunt
ontwikkelen, waarbij de verdere groei van ons departement garant staat voor doorgroeimogelijkheden.

-

Een aantrekkelijk remuneratiepakket in verhouding tot je opleiding en capaciteiten.

Interesse?
Bezoek onze website www.finvision.be en stuur vandaag nog je CV en motivatiebrief naar
christophe.de.paepe@finvision.be; of bel op het nr 0472 / 37 83 37 voor verdere vragen!
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