INVESTERINGSMAKELAAR

Verkoper Investment Funds gezocht (3x)
Voor ons kantoor aan de Herengracht 450 te Amsterdam

In oktober 2020 start jouw nieuwe carrière!
Sheldon Invest gaat uitbreiden en heeft daarom weer plaats voor nieuw SALES talent! Je carrière start met een
contract van 6 maanden waarin je bouwt aan jouw eigen relatieportefeuille met beleggers. Verder volg je een
interne- en externe (vak)opleiding en doe je veel praktijkervaring op. Je wordt klaargestoomd voor het echte
werk en gaat zelfstandig deals closen.

Verkoper Investment Funds
Wat ga je doen?
Je bent primair actief met de SALES van beleggingsfondsen. Hiervoor krijg je een relatieportefeuille tot je
beschikking met vermogende particuliere beleggers. Zie het als jouw eigen bedrijf, binnen ons bedrijf. Je
informeert deze beleggers over verschillende investeringsmogelijkheden. Dit doe je voornamelijk telefonisch
maar ook via persoonlijke afspraken. Daarnaast geeft Sheldon Invest geregeld informatiebijeenkomsten en
presentaties waar jouw relaties ook voor uitgenodigd kunnen worden. Verder blijf je up-to-date met de
ontwikkelingen van de financiële- en vastgoedwereld.
Is SALES jouw grote passie en ben je geïnteresseerd in de financiële- en vastgoedwereld? Zoek dan niet verder
en solliciteer bij Sheldon Invest.
Wat bieden wij jou?

Een SALES functie in de wereld van het grote geld

6 maanden fulltime dienstverband inclusief interne en externe (vak)opleidingen

Uitzicht op een vast dienstverband





Uitstekend basissalaris en provisieregeling
Ruimte om naar eigen inzicht invulling aan de werkzaamheden te geven
Geweldige borrels, hilarische events, leuke collega’s, enz.

Jouw profiel
Het SALESVAK en de vastgoedwereld zijn je lust en je leven. Je bent een SELF STARTER met een
ondernemersmentaliteit. Ambitie, doorzettingsvermogen en “de nummer 1” zijn, staan op je lijf geschreven.
Vanzelfsprekend ben je commercieel ingesteld, servicegericht, stressbestendig en bereid om in de avonduren
door te werken. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Wat verwachten wij van jou?

1-2 jaar werkervaring in tele-sales, recruitment, field marketing, tele-marketing, enz.

Minimaal MBO diploma

SALES-bloed

Over Sheldon Invest:
Sheldon Invest is een klein bedrijf (10 FTE’s) maar verantwoordelijk voor grote deals.
Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsfondsen.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt.
Sheldon Invest BV
Herengracht 450
1017 CA Amsterdam
020 54 737 10
info@sheldoninvest.nl – www.sheldoninvest.nl
Sheldon Invest is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM
en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

Solliciteren of meer informatie?
Wil je solliciteren op bovenstaande functie? Neem dan contact met ons op via de sollicitatieknop op deze website.
Direct bellen of emailen kan natuurlijk ook. Vraag naar Marco Gambino via 020 54 737 10 of
m.gambino@sheldoninvest.nl

