
 

 

 

Financial Assets biedt aan: 
Ervaren krediet & restructuring & private investments professionals 

 

 
 
Toenemende vraag naar direct inzetbare ervaren professionals 
Banken en andere kredietverleners krijgen het steeds drukker met aanvragen voor leningen en (extra) 
kredietfaciliteit door ondernemingen. Al deze aanvragen moeten behandeld, getoetst en gescreend 
worden. Ook merken wij dat Fundmanagers met veel exposure naar niet- beursgenoteerde 
investeringen zoals Private Debt, Private Equity, Private Real Estate en Private Infrastructuur nu veel 
extra tijd besteden aan individuele beleggingen. Daarnaast is het de verwachting dat veel 
ondernemingen hun totale schuldenlast zullen willen of zelfs moeten herstructureren. 
 
Bovenstaande vertaalt zich in extra werkdruk op gespecialiseerde afdelingen en vraag naar direct 
inzetbare ervaren krediet & restructuring professionals. 
 
Wat bieden wij 
Financial Assets heeft direct toegang tot een grote groep professionals, met een diverse achtergrond: 
- Bancair: met ervaring in alle procesdelen die spelen rond het aanvragen en verwerken van 

kredieten en leningen.  
- Bancair / Investments: professionals met ervaring in het herstructureren van de gehele 

leningenportefeuille en kredietfaciliteiten van bedrijven. 
- (Private) Investments: specifieke ervaring in het lenen aan en participeren in SME’s en Financial 

Institutions in Developed en/of Emerging Markets.  

Deze professionals kunnen ook op projectbasis (interim) worden ingezet en een deel is direct 
beschikbaar. Financials Assets volgt deze professionals vaak al jaren, kent ze persoonlijk en is precies 
op de hoogte van hun specifieke kennis en kwaliteiten. 
 
Hoe werkt het 
Omdat Financial Assets haar netwerk continue up-to-date houdt en daar veel tijd en aandacht aan 
besteedt, zijn we in staat om binnen enkele dagen de juiste professionals voor te stellen. Deze 
professionals voldoen volledig aan alle specifieke wensen en eisen aangaande kennis en ervaring en 
zijn indien gewenst direct inzetbaar op basis van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, op 
interim- of detacheringsbasis. 
 
 
 

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met: 
Marc Hamel via mh@financialassets.nl en +31 6 29 05 15 85 of 
Reinier Roosen via reinier@assetsonly.nl en +31 6 53 68 95 85 


