
 

 

 

  

 

 

 

Vacature (Senior) Consultant Corporate Finance 

 

‘Gezocht wegens uitbreiding van ons team een M&A dealmaker’ 

 

Dit ben jij: 

Drie tot zes jaar werkervaring en de ambitie om (op termijn) zelfstandig dealmaker 

te zijn. Voldoende financiële skills en een goed gevoel voor commercie, alsmede een 

oprechte interesse in (MKB) ondernemers en ondernemingen.  

Wij werken altijd in teamverband aan mooie overname transacties. Learning on the job is 

essentieel in het fusie- en overname vak. Op basis van een informele werksfeer en een goede 

werk-privé balans werken we vanuit het centrum van het land voor cliënten in binnen en 

buitenland. Vanwege de groei in opdrachten zijn we op zoek naar uitbreiding van ons deal-

team in de vorm van een zelfstandige deal-maker. 

Bij AenF Partners is elke dag anders, je kan als deal-maker de volgende werkzaamheden 

verwachten: 

• Benaderen van nieuwe kopers en verkopers. 

• Uitvoeren van (complexe) waardebepalingen. 

• Het oplossen van financieringsvraagstukken. 

• Uitonderhandelen van transacties. 

• Project coördinatie van trajecten.  

• Opbouwen en onderhouden van het netwerk. 

Eigenschappen 

Je bent scherp, slim, secuur en sociaal, schakelt snel en houdt van aanpakken. Verder 

verwachten wij dat je onderstaande ervaring meebrengt: 

• Je hebt een afgeronde financiële wo-opleiding.  

• De fusie- en overnamewereld is je bekend. Je hebt minimaal 3 jaar relevante 

werkervaring als M&A-consultant of in een aanpalend werkgebied. 

• Je bent een sociaal en ondernemend persoon en hebt uitstekende communicatieve 

vaardigheden. 

• Naast een sterk analytisch vermogen, ben je doelgericht en pro-actief. 

Het aanbod 

• Je ontvangt naast een marktconform salaris jaarlijks een bonus. 

• 28 vakantiedagen. 

• Flexibele werktijden. 

• Een informele, open en tegelijk ambitieuze bedrijfscultuur. 



 

 

 

  

 

 

 

Over AenF Partners 

AenF Partners is al ruim 15 jaar specialist in fusies en overnames voor het MKB (+) segment 

met zo’n 12 full time professionals en groeiende. Op een onafhankelijke wijze wordt 

samengewerkt met alle vakdisciplines die relevant zijn tijdens fusies en overnames 

(accountants, advocaten, Due Diligence specialisten, bankiers etc.) AenF Partners staat voor 

integer en intelligent zaken doen. Binnen onze organisatie zijn er genoeg kansen voor verdere 

ontwikkeling. 

 

Waar solliciteren? 

Laat ons weten waarom wij jou moeten uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, want als 

nieuwe AenF Partners collega heb je natuurlijk wel wat in huis. Solliciteer vandaag nog met 

behulp van jouw CV en een korte motivatiebrief. Deze kan je sturen t.a.v. Friso Kuipers, 

kuipers@aenfpartners.nl, tel. 06-50 222 727. 
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