_(Associate) Transaction Manager
#Amsterdam #Capital #Thisiswhatwedo
40 uur / week
Amsterdam
2 - 5 jaar ervaring

Ben jij blij na een gewonnen wedstrijd door jouw club? Dan word jij zeker enthousiast
als een vastgoedtransactie geslaagd is! Herken jij je hierin dan biedt Fakton Capital jou
de perfecte plek om jouw kwaliteiten volledig in te zetten.

Wat doen wij?

Geen opdracht is hetzelfde voor ons; als wij kansen zien, gaan wij ervoor! Met Fakton Capital
creëren wij verbindingen tussen Finance en Development. Samen met (internationale)
beleggers, banken en ontwikkelaars werken wij aan transacties voor gebieds- en

vastgoedontwikkelingen. Met een vindingrijk en klein team van gespecialiseerde financiële

dealarchitecten nemen wij de regie in handen en koppelen wij de juiste partijen aan elkaar.

Daarnaast geven wij uitgebreid advies bij vastgoed gerelateerde M&A vraagstukken en komen
met passende oplossingen voor het aantrekken en structureren van eigen en vreemd
vermogen.
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Een greep uit onze projecten:
Finest of Ockenburgh, Den Haag
Calandkade, Den Haag

Hembrugterrein, Zaandam
The Globe, Den Haag;
Pauwmolen, Delft,
Haga, Den Haag

Zaanse Helden, Zaandam
Our Domain, Amsterdam

Wat ga jij precies doen?

Bij Fakton Capital is geen dag hetzelfde. Jouw werkzaamheden zijn divers. Jij doet

marktonderzoek, bouwt en beoordeelt businesscases, jij denkt mee over creatieve

financieringsoplossingen bij ingewikkelde projecten en jij speelt een belangrijk rol bij het
closen van verschillende deals.
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Beschik jij over:

twee tot vijf jaar aantoonbare werkervaring in de vastgoed of finance sector;

een afgeronde WO opleiding (bij voorkeur Economie, Econometrie, Finance, Business
administration of Real Estate Studies);

uitstekende analytische vaardigheden en ervaring met financiële modellering;
interesse in zowel de juridische als commerciële aspecten van dealmaking;

ambitie; formuleer jij voor jezelf uitdagende doelstellingen en wil jij altijd het beste uit jezelf
halen?

de vaardigheid om samen te werken met een klein en hechtteam;

uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als de Engelse taal
(mondeling en schriftelijk).

Interesse?

Als jij jezelf herkent in het bovenstaande, maken wij graag kennis met jou! Bel gerust met

Mathilde Dirven. Zij is bereikbaar via + 31 20 723 7900. Of stuur jouw curriculum vitae en

motivatiebrief naar m.dirven@fakton.com. Meer informatie over Fakton Capital vind jij op onze
website.

