
 

 

 

 

 

 

VACATURE DEBT & STRUCTURED FINANCE ADVISEUR 
Heb je een gedegen track record op het gebied van financieren van commercieel vastgoed en ben je toe 
aan een volgende stap, waar jij je eigen netwerk opbouwt en onderhoud in vast dienstverband? Dan 
komen we graag met jou in contact. 

 
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. Met het brede, internationale netwerk van beleggers, banken 
en ontwikkelaars realiseert Adelaer transacties in gebieds- en vastgoedontwikkeling. 

 
Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor acquisitie en het beheer van relaties van Adelaer. Deze relaties adviseer 
je over de financieringsoplossingen van de vastgoedportefeuille, propositie of ontwikkeling. Dit doe je 
samen met de interne analisten, die de teasers voor je uitwerken en ondersteunen in het verdere proces. 
Samen met de andere adviseurs heb je wekelijks overleg over hoe we de markt nog beter kunnen 
bedienen. Je werkzaamheden bestaan concreet uit o.a.:  

• Indienen van nieuwe en onderhouden van lopende aanvragen; 

• Het coördineren van kredietvoorstellen, analyseren van informatie en beoordelen van 
onroerend goed, financiële kwaliteit en marktpositie van de relatie; 

• Het onderhouden van de (internationale) bankrelaties; 

• Bewaken en bevorderen van optimale dienstverlening en correcte uitvoering van de met relaties 
en ondersteunende afdelingen gemaakte afspraken; 

• Realiseren van de vastgestelde (operationele maar ook commerciële) targets; 

 
Wat vragen we? 

• Een afgeronde WO- of Hbo-opleiding (bijv. BE/MER), bij voorkeur aangevuld met relevante 
werkervaring in de vastgoedbranche en/of bancaire ervaring; 

• Uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht; 

• Je bent een bedreven communicator, zowel in woord als geschrift; 

• Je bent een team speler, slagvaardig en stelt de juiste prioriteiten; 

• Je bent vaardig in het gebruik van MS-Office 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 
 

Wat bieden we? 

• Een uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om de rol naar eigen had 
te zetten; 

• Een baan met veel ontwikkelmogelijkheden binnen een energieke en informele werksfeer; 

• Enthousiaste en gemotiveerde collega’s met veel ambities; 

• Vrijdagmiddagborrel en andere leuke activiteiten. 
 

 

Enthousiast over deze functie? 
Ben jij de adviseur die wij zoeken? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren door 
de sollicitatiebrief met CV te sturen naar: lonneke.anholts@adelaer.nl  
 

Standplaats vacature 
HQ Adelaer Financial Architects  
Vughterweg 47 N 
5211 CK  ’S-HERTOGENBOSCH 
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