
 

 
 

 

VACATURE ANALIST 
Zit je vol ambitie en wil jij je verder ontwikkelen als analist? Ben je gedreven, analytisch en 
ondernemend? Kan jij je hoofd koel houden wanneer er kritische vragen over data en analyses gesteld 
worden? Pak dan deze kans en solliciteer naar de functie van analist!  
 

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? 
Wanneer je bij Adelaer aan de slag gaat, kom je te werken in een dynamisch team waar je veel van 
kunt leren. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de kredietrisico’s van de lening portefeuille 
en verleent ondersteuning aan de senior adviseurs bij de commerciële voorbereiding en nazorg van 
financiële transacties. Je werkzaamheden bestaat o.a. uit: 

• Verzorgen, coördineren en bewaken van de voortgang in de behandeling van nieuwe en 
lopende aanvragen en klant-specifieke informatie;  

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

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

• Het pro-actief beheer van de toegewezen klantenportefeuille, met inbegrip van de periodieke 
revisies en de datakwaliteit binnen de klant- en leningsystemen;  

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

• Verzamelen, ordenen en analyseren van relatie-, prospect- en branche-informatie ter 
voorbereiding op de afspraken van de senior adviseur; 

• Vertalen van markttrends naar kredietvoorstellen en acties ten behoeve van het risicobeheer 
van de kredietportefeuille.  
 

Wat bieden wij jou? 
• Een uitdagende en leerzame functie met veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid en ruimte 

om de rol naar eigen hand te zetten; 

• Marktconform salaris; 

• Vrijdagmiddagborrel en andere leuke activiteiten; 

• Interne salestraining; 

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

 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een HBO of WO studie richting vastgoed, finance, business administration of 
economie afgerond; 

• Je hebt al een aantal jaar ervaring in een gelijksoortige functie; 

• Je bent eager om te leren, beschikt over een uitstekend cijfermatig, bent analytisch ingesteld 
en hebt een oog voor kwaliteit en details; 

• Je hebt interesse in waarderingsmodellen, financiële vastgoedexploitatie, marktonderzoeken 
en datawarehouse modellen; 

• Met Excel kan je uitstekend overweg en je bent vaardig in het gebruik van MS-Office; 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels; 

• Je bent energiek, ondernemend, commercieel vaardig en je hebt een groot 
doorzettingsvermogen;  

• Je bent woonachtig in de omgeving van ons HQ in ’s-Hertogenbosch. 



 

 
 

 

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

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

Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
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