Finestri Subsidie Management BV is een jong subsidieadviesbureau dat zich bezighoudt
met zowel subsidieverwerving als subsidiemanagement. Het bedrijf is ambitieus en werkt
aan de groei van het klantenbestand en verbreding van de dienstverlening.
Finestri helpt haar klanten pro actief de voor hen relevante subsidiekansen te signaleren en
te benutten. Het gaat ons daarbij vooral om het realiseren van de kansen. Aanvragen kan
iedereen, maar daadwerkelijk zorgen dat de subsidies echt worden toegekend vraagt een
zorgvuldige registratie en verantwoording. Wij nemen onze klanten deze zorg uit handen.
Voor verdere groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste proactieve
collega voor de functie van:

(junior) Subsidieadviseur (m/v)
Als (junior) subsidieadviseur adviseer je onze relaties over subsidievraagstukken op alle
mogelijke gebieden. Je kent de subsidieregelingen en weet wat er bij je klanten speelt. Met
deze kennis en achtergrond ben je in staat te beoordelen of de ontwikkelingen bij de
bedrijven subsidiabel zijn. Vervolgens neem je het gehele subsidietraject voor je rekening:
van aanvraag tot afhandeling. Je bedient je eigen klantenkring en breidt deze zelfstandig
uit.
De functie is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt een
dienstverband voor onbepaalde tijd.
Je taken:
• Subsidie-deskresearch ten behoeve van
interne en externe advisering;
• Je stelt op basis van verkregen
informatie projectvoorstellen op, draagt
zorgt voor een gedegen dossieropbouw,
bewaakt procedures en deadlines en stelt
rapportages en declaraties op;
• Je hebt contacten met (potentiële)
opdrachtgevers en subsidieverlenende
instanties

Opleiding, werkervaring, kennis en
vaardigheden:
• Afgeronde HBO/WO opleiding;
• Goed ontwikkeld analytisch en creatief
denkvermogen;
• Je werkwijze kenmerkt zich door accuratesse
en doortastendheid;
• Uitstekende redactionele vaardigheden;
• Bij voorkeur heb je al enige ervaring met het
verwerven van subsidies met name op de
gebieden innovatie, milieu en energie.

Finestri biedt een dynamische werkomgeving voor professionals die een steile leercurve
willen doorlopen. Wij bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het nemen van
initiatieven. Uiteraard hoort hierbij een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief
een leaseauto. Kijk voor meer informatie op www.finestri.nl
Heb je interesse in deze functie bij Finestri, neem dan contact op met Marcel Grosfeld,
06-4705 9720. Sollicitaties zijn welkom via mgrosfeld@finestri.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

