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Financieel-administratieve achtergrond
20-24 uur (4 dagen)

Impact en plezier

Brightlands Venture Partners (BVP) investeert in startups die de wereld
duurzamer en gezonder maken. Wij zoeken een teamlid dat ons kan
ondersteunen en versterken, met name op financieel-administratief gebied. Wij
bieden een dynamische, professionele en informele werkomgeving met veel
vrijheid en zelfstandigheid.
Jij bent bereid om een veelheid van taken op te pakken in een complexe
omgeving waar het tempo hoog ligt. Je bent proactief, nauwkeurig en
gestructureerd. Je levert graag kwaliteit en helpt anderen dat ook te doen. Jij
doet niet aan “goed genoeg”. Jij doet je werk met plezier, zorg en enthousiasme.
Ook als het druk is, want drukte en afwisselen tussen werkzaamheden geeft jou
juist een kick.
Je maakt integraal deel uit van het BVP-team van 11 personen. Wij kunnen elkaar
blindelings vertrouwen en met deze basis maken we het verschil. BVP heeft
werkplekken op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen en de Brightlands
Campus Greenport Venlo. De standplaats voor deze functie is Geleen.
Thuiswerken is uiteraard - in overleg - mogelijk.

Dit ga je doen

Jij regelt onze financieel-administratieve zaken. Je kunt bouwen op het
administratiekantoor waar we mee samenwerken, maar jij bent degene die
aanlevert, in de gaten houdt en rapportages samenstelt. Die rapportages gaan
niet alleen over financiële zaken maar ook over voortgang en maatschappelijke
impact. De input daarvoor komt behalve van het administratiekantoor ook van de
investment-managers, de startups en uit onze databases. Ook coördineer je de
planning en input van de jaarlijkse accountantscontrole en bewaak je dit proces.
Je houdt in de gaten dat BVP compliant blijft op juridisch en financieel gebied,
bent proactief in het bijhouden van de website en het proces voor persberichten.
Je regelt de complexere afspraken en draagt zorg voor een juiste digitale
archivering. Er zijn mogelijkheden om op termijn je werkpakket verder te
verbreden.
Je kunt dit omdat je in het bezit bent van een relevante financieel-gerichte hboopleiding en gerichte werkervaring. Daarnaast beschik je over goede mondelinge
en schriftelijke communicatievaardigheden in Nederlands en Engels en kun je
overweg met Officeprogramma’s zoals Word, Excel en PowerPoint. Je hebt een
streepje voor als je ervaring hebt met een boekhoudpakket.

Wie zijn wij

Brightlands Venture Partners (BVP) is een onafhankelijke venture capitalfondsbeheerder in het zuiden van Nederland met momenteel vier
durfkapitaalfondsen onder beheer: BVP Fund IV (opgericht in 2021), Brightlands

Agrifood Fund (2017), Chemelot Ventures (2014) en Limburg Ventures (2004). Wij
investeren in startups die een verbinding hebben met een van de Brightlandscampussen. BVP heeft een sectorteam voor elk van de drie focusgebieden: 1.
Hernieuwbare Chemie, 2. Agrifood en 3. Gezondheid. In deze segmenten is het
ecosysteem van Brightlands dikwijls cruciaal gebleken om de time-to-market te
verkorten en de kans op succes van een startup te vergroten.

Wat wij jou bieden

Een afwisselende baan met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
een vast contract met een proeftijd van 12 maanden. Een marktconform salaris,
een bonus, 30 vakantiedagen op fulltime-basis, en een goede
pensioenvoorziening.
Brightlands Venture Partners is een gedreven team dat draait op onderling
vertrouwen. Wij geven je ruimte voor eigen initiatieven en ideeën. Je komt terecht
in een positieve en stimulerende werkomgeving. Jij mag rekenen op je collega’s
en andersom. Je bent integraal onderdeel van ons team.
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Reageer dan en stuur ons je cv samen met
een motivatiebrief vóór 17 oktober. Je kunt je sollicitatie sturen naar
pia.ploumen@avidek.nl. Zien we een match, dan willen wij je graag leren kennen.
Dat doen we om te beginnen met een online kennismakingsgesprek.
Is dit toch niet jouw baan? Maar denk je dat iemand anders in jouw netwerk wel
goed bij deze vacature past? Tip hem of haar gerust.
We stellen het niet op prijs als andere bedrijven op deze advertentie reageren
om hun diensten aan te bieden.

