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Senior Manager Investeringsbeleid Microkredieten 
 

…Impact investing, beleid bepalen, controleren en beheren belegginsfonds… 
 
 
 
Locatie: Randstad 
 
 
Deze bancaire instelling streeft met haar 200 werknemers naar een rechtvaardige duurzame samenleving, 
Ze bedient haar klanten met respect voor klimaat, natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen en met oog op de 
behoefte van de toekomstige generaties.  
 
Ter vernieuwing van de huidige structuur van vermogensopbouw en ter aanvulling van het 
investeringscommittee komen wij graag in contact met een specialist op het gebied van beleggingsfondsen 
en microkredieten. De investeringen in het fonds worden gedaan door middel van onderhandse leningen en 
Private Equity. De Senior Manager bepaalt vanuit een uitgebreide expertise en ervaring met 
microfinanciering het beleid en controleert en beheert de fondsen zodanig dat de visie en missie van de 
bank worden uitgedragen. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Initiëren en formuleren van het beleggingsbeleid in het Microkredietfonds  

 Monitoren en optreden als sparringpartner voor de aangestelde fondsbeheerder 

 Meedenken over het portfoliobeheer en het risico management 

 Bepalen en toetsen van het waarderingsbeleid 

 Toetsen van het aspect van duurzaamheid in de investeringscommissie 

 Opstellen van de jaarverslagen halfjaarberichten en directie verslagen 

 Voorbereiden van vergaderingen van de raad van toezicht 

 Optimaliseren van het prijsbeleid van het fonds en adviseren over afspraken met interne leveranciers 

 Deelnemen en leiden van projecten in het aandachtsgebied 
 
 
Profiel van de geschikte kandidaat: 

 Afgeronde WO opleiding aangevuld met een CAIA of VBA 

 Vanaf 10 jaar werkervaring in het beleggingsvak, waarvan ten minste vijf jaar met 
microkredietfinancieringen  

 Ervaring met kredieten in ontwikkelingslanden, onderhandse leningen of private equity 

 Kennis van juridische en operationele aspecten van beleggingsfondsen. 

 Sterke affiniteit met duurzaamheid 

 Sterk analytisch vermogen en scherpe oordeelsvorming 

 Initiatiefrijk, overtuigend, gedreven en enthousiast om met een team topkwaliteit te leveren 

 Open persoonlijkheid, legt makkelijk contacten 

 Beschikt over sterk inlevingsvermogen  

 Communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 


