
   

Ben jij die authentieke financieel adviseur die 
mee in wil stappen? 
 

Herken jij je hier in: 

Je bent een ervaren tot zeer ervaren financieel adviseur die bij een grote organisatie werkt. Je 
doet je werk. Nee, je doet je werk goed. Echt goed. Je hebt mooie klanten met stevige 
uitdagingen. Maar toch knelt het ergens. Je prakkiseert wel eens over je toekomst: past de 
organisatie waar je nu werkt nog wel bij je? Het grote. Het logge. En wat zijn er je 
perspectieven? Want zit er niet méér in jou dan alleen een adviseur? 

 

Herkenbaar? Mooi. Want wij zoeken een adviseur die de ambitie heeft om straks mee aan het 
roer te staan van onze kleine organisatie! Wij zoeken jou! 

 

Wat wij doen? Wij werken op onafhankelijke basis voor particulieren, stichtingen en 
instellingen met een groot tot zeer groot belegbaar vermogen. Klanten bovendien die vaak 
dicht bij de samenleving staan. Onze kerntaak ligt in het monitoren van rendementen en 
risico’s. Dat doen we met geavanceerde tools die we in eigen beheer hebben ontwikkeld. Die 
unieke data en inzichten stellen we vervolgens beschikbaar aan onze klanten.  

 

Waarom zoeken we jou? 

We hebben een klein team met een enorme potentie. Jij gaat die potentie mee te gelde 
maken. Dat doe je als adviseur én kwartiermaker tegelijk. Als iemand die mee voorop loopt, 
kansen ziet – voor klanten én de eigen organisatie, voor de korte én lange termijn – en die in 
samenspraak met het team initiatieven neemt om die kansen te benutten. Je bent die senior-
adviseur, die voor vermogende klanten cijfers analyseert en inzichten vertaalt naar een advies 
op maat. Dat alles doe je vanuit de ambitie om op termijn mee aan het roer te staan van het 
team en/of AVÉ zelfs jouw onderneming te laten zijn.  

 

Wat vragen we van je? 
Je hebt minimaal tien jaar ervaring met financiële advisering aan zeer vermogende 
particulieren; bij voorkeur met vermogens vanaf ca 10 miljoen euro. Ben je een banker, dan 
heb je veel affiniteit met beleggen; ben je een beleggingsspecialist, dan ben je ook in staat om 
het grotere plaatje te zien. Je bent een warme, resultaatgerichte persoon met een voor dit 
werk relevant netwerk. Iemand die zowel schriftelijk als verbaal sterk in zijn schoenen staat en 
goed gedijt bij het werken in een klein, ambitieus team. Je bent breed geïnteresseerd, zowel 
in je eigen vakgebied als daarbuiten. 



   
 

Wat bieden we je? 
De kans om op het juiste moment in te stappen in een bedrijf met meer dan uitstekende 
perspectieven. De financiële wereld kan wel wat authentieke mensen gebruiken. Mensen die 
constructief samen willen werken om de gezamenlijke belangen van relaties te dienen. 
Mensen als jij, die wij naast een inhoudelijk uitdagende functie een fijne werkplek bieden, 
veel vrijheid, het perspectief om op relatief korte termijn mee aan het hoofd van het bedrijf 
te komen staan en een passende beloning, die bestaat uit een vast salaris en bonussen al naar 
gelang je eigen bijdrage aan het succes. 

 

Kom, maak ons sterker! 
Zin in deze uitdagende functie bij een gedreven team? Stuur je cv met motivatie naar Onno 
Akkermans: onno.akkermans@ave-begeleiding.nl. Meer info over onze organisatie vind je op 
onze site. Of bel anders gerust: 06 58 969 212. 
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