
VACATURE 

CORPORATE FINANCE ANALIST (m/v)

SDM-Valorum Corporate Finance Group breidt 

haar team uit en is op zoek naar een corporate 

finance analist.

Als analist verzamel en verwerk je relevante 

gegevens in het kader van aankoop- en 

verkoopmandaten. Je beheert financiële modellen 

voor de waardering van ondernemingen en ontwerpt  

pitchdocumenten en informatiememoranda.

Gelieve bij interesse een recent CV en 

begeleidend motivatieschrijven te richten aan  

Eddy Verbrugge, partner (everbrugge@sdm-

valorum.be) & Thomas Viaene, analist (tviaene@

sdm-valorum.be).

SDM-VALORUM CORPORATE FINANCE GROUP

Luitenant Lippenslaan 60

2140 Antwerpen - Borgerhout 

België 

T. +32 (0)3 380 14 30

info@sdm-valorum.be

www.sdm-valorum.be

PROFIEL

• Je beschikt over een universitair diploma.

• Je hebt 0 tot 3 jaar ervaring.

• Je hebt een goede kennis van Excel.

• Je bent Nederlandstalig met goede kennis van het Frans en Engels.

• Je bent pro-actief en een echte teamspeler.

TAAKOMSCHRIJVING

• Je verzamelt en verwerkt relevante gegevens in het kader van aankoop- en 

verkoopmandaten.

• Je beheert financiële modellen voor de waardering van ondernemingen.

• Je ontwerpt pitchdocumenten en informatiememoranda.

• Je onderhoudt contacten met banken, investeringsfondsen, family offices en 

andere investeerders.

• Je beheert data rooms en coördineert due diligences.

• Je assisteert de vennoten in de signing en closing van transacties.

AANBOD

• Een job bij de grootste onafhankelijke M&A speler van het land.

• Reële doorgroeimogelijkheden en een permanente uitdaging op job-

inhoudelijk vlak.

• Aantrekkelijk loonpakket.

• Deel uitmaken van een sterk en hecht Team.

• Mogelijkheid tot het behalen van het CFA charter.

OVER SDM-VALORUM CORPORATE FINANCE GROUP

SDM Corporate Finance Group is met een 15-tal M&A experts de grootste onafhankelijke Corporate Finance specialist 
in België. 

SDM-Valorum biedt ondernemers en investeerders een zeer breed gamma aan oplossingen, met een gediversifieerde 
aanpak naar grootte, naar type nood (onmiddellijke transactie of langere termijn value coaching), of naar type man-
daat (verkoop, aankoop, funding of consulting) en dit vanuit 2 verschillende merken:

• SDM heeft de focus op de executie van bedrijfsverkooptransacties en koopmandaten van grote en middelgrote 
KMO’s.

• Valorum begeleidt strategisch op langere termijn naar waardeoptimalisatie (value coaching) in voorbereiding van 
een verkooptransactie.

SDM-Valorum is stichtend lid van het sterke internationale Corporate Finance netwerk MidCap Alliance, met leden in 
12 landen en goed voor alles samen meer dan 200 doorwinterde M&A experts. Aarzel niet om ons te contacteren voor 
een persoonlijke afspraak of bezoek ons op www.sdm-valorum.be


