
Groei is de kern van onze organisatie. Om deze groei te stimuleren zijn we binnen onze specialisaties 

Debt Advisory en Transaction Advisory Services op zoek naar een Finance & Risk Expert. Binnen deze  

specialisatie adviseren we onze cliënten over de juiste financiering binnen buy-outs, fusies, overnames 

of herfinancieringen.  

 
Zie je jezelf … 
 

• Financieringsbehoeftes identificeren en bijhorende oplossingen voorstellen; 

• Een Financieel model ontwerpen (scenario analyse, kapitaalstructuur, …) 

• Financieringsmemorandum opstellen:  

• Een funding strategie uitwerken aan de hand van de laatste markt-inzichten:  

• Onderhandelen van termsheets met financiers (banken, direct lending fondsen, …) 

en de daaropvolgende transactiedocumentatie.  

 
Kan je … 
 

• Master of Science in de handelswetenschappen — Finance en risicomanagement; 

• Als pluspunt kennis aantonen in het verstrekken van financieringen of adviseren van financieringsstructuren.  

 
Solliciteer dan hier, want … 
 

BEBOTAX is een eigentijds onafhankelijk en proactief advieskantoor gegroeid uit een  

boekhoud– en fiscaal kantoor gevestigd te Nazareth dat inzet op startup, opbouw, behoud en vererving van  

vermogen en ondernemingen binnen de context van duurzaamheid.  

 

Je komt terecht in een dynamische en ambitieuze werkomgeving met een gevarieerd takenpakket waarbij 

opleiding de rode draad is. BEBOTAX is de internationale proactieve voorloper op high tech en paperless 

benadering in de streek.  Naast een passende en marktconforme verloning zijn wij gemakkelijk en zonder files te 

bereiken met de wagen, openbaar vervoer of fiets.  

 

Daarbij wordt er een aangepaste en permanente opleiding, begeleiding, bijscholing en kennisuitwisseling 

voorzien. Iedereen krijgt een “peter of meter” toegewezen die de opvolging van uw opleiding en begeleiding verze-

kert. Oh ja , een toffe werksfeer waardoor iedereen het beste van zichzelf kan geven, krijg je er nog eens extra bij. 

Klinkt toch als muziek in de oren?  

Finance & Risk Expert — Transaction Advisory Services— Debt Advisory Services   

BEBOTAX breidt uit 

Volg ons op  

Steenweg Deinze 124B, 9810 Nazareth Scan jouw toekomst hier  

Zin om als expert aan de slag te gaan?  
 

sollicitaties@bebotax.com 

T.a.v. Valérie Demesure 

https://www.facebook.com/BebotaxBV/
https://www.linkedin.com/company/bebotax-bv-ovv-bvba/

