Junior Vermogensanalist

Avé Begeleiding
Avé Begeleiding is een nog jong maar succesvol bedrijf, dat zeer vermogende particulieren,
stichtingen en instellingen adviseert op het gebied van hun belegd vermogen en hen begeleidt in hun
contacten met banken en vermogensbeheerders. Aan de hand van gedegen analyses maakt Avé de
gevolgen van het gekozen beleggingsbeleid voor haar relaties inzichtelijk en toetst daarbij doorlopend,
of de eerder gemaakte keuzes nog aansluiten bij de overtuigingen en bij de situatie van deze relaties.
Daardoor wordt er een kennisevenwicht gecreëerd tussen de banken/beheerders en hun cliënten en
ziet Avé toe op een evenwicht tussen de geleverde dienstverlening en de kosten van banken en
vermogensbeheerders.
In verband met groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Junior Vermogensanalist
Jouw uitdaging
Als Junior Vermogensanalist word je binnen Avé breed ingezet. Enerzijds ga je aan de slag voor
relaties en verzorg je de rapportages en analyses. Anderzijds zul je medeverantwoordelijk zijn voor de
gehele interne organisatie van Avé. Denk hierbij aan de volgende taken en verantwoordelijkheden:
Rapportages en analyses
• Controleren en verwerken van aangeleverde transacties en mutaties in het
rapportagesysteem;
• Signaleren van afwijkingen aan betrokkenen en zo nodig uitvoeren van correcties;
• Analyseren van de gegevens uit de rapportage;
• Opstellen van op maat gemaakte verslagen voor onze relaties;
Interne organisatie
• Boekhouding van Avé;
• De coördinatie van de samenwerking met de rapportageleverancier;
• Bewaken en optimaliseren van bedrijfsprocessen.
Daarnaast verleen je assistentie bij diverse werkzaamheden. Je vindt het een uitdaging om je verder
te ontwikkelen zowel op beleggingsvlak als algemeen.
Wat vragen wij?
Je staat op het punt of hebt recent een relevante HBO opleiding afgerond (bij voorkeur HBO Finance
& Control, Bedrijfskunde of een vergelijkbare economische studie). Je beschikt over een sterk
analytisch en organiserend vermogen, je beheerst Excel uitstekend en hebt affiniteit met
beleggingsproblematieken en -technieken. Tevens beschik je over uitstekende mondelinge en
schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlandse als Engelse taal. Je hebt een gezonde dosis
probleemoplossend vermogen, je weet prioriteiten te stellen en je bent accuraat en leergierig van
aard. Als persoon ben je integer, loyaal, flexibel, gedisciplineerd en stressbestendig. We vinden het
daarnaast belangrijk dat je authentiek bent.

Wat bieden wij?
Avé Begeleiding bestaat momenteel nog uit een klein team met korte lijnen, waar een uitstekende
werksfeer hangt met veel ruimte voor eigen initiatief. We kijken niet zozeer naar wat gebruikelijk is
maar vooral naar wat werkt voor alle betrokkenen. Je kunt rekenen op actieve coaching om jezelf
verder te ontwikkelen in een bedrijf met een uitstekend perspectief.
Enthousiast geworden?
Spreekt de vacature je aan en herken je jezelf in het opgegeven profiel? Mail dan je motivatiebrief met
cv naar info@ave-begeleiding.nl. Voor meer informatie over Avé Begeleiding verwijzen wij je naar
http://www.ave-begeleiding.nl/. Heb je nog vragen over de vacature, dan contact opnemen met
Maaike Nies, bereikbaar onder nummer 06 - 48 24 06 03 of via maaike.nies@ave-begeleiding.nl of
met Onno Akkermans, bereikbaar onder nummer 06 – 58 969 212 of via onno.akkermans@avebegeleiding.nl.

