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WAT BETEKENT DE INZET VAN EEN FINEXT-TALENT?

Onze talenten zijn ambitieus en hebben een hoge snap-snelheid. Dat is het vermogen om zaken 

snel in beeld te hebben, hoofdlijnen én pijnpunten. Daarnaast beschikken zij over een enorme drive 

om het maximale uit zichzelf én uit hun opdracht te halen. Ze brengen een grote dosis energie mee 

en gaan geen uitdaging uit de weg.

Finext-talenten kunnen een grote diversiteit aan opdrachten aan. Dankzij actieve coaching en 

inhoudelijke begeleiding door ervaren collega’s is kwaliteit een gegeven. Afwisseling en uitdaging 

zijn belangrijke voorwaarden om de jonge talentvolle Finexters een steile leercurve te bieden. 

Daarom geven we hen de kans om elke zes maanden een nieuwe opdracht aan te gaan. Op die 

manier zijn wij in staat een continue stroom van nieuw talent met Finext-signatuur op te leiden.

 

ELK JAAR STARTEN ER +/- 20 NIEUWE JONGE TALENTVOLLE FINEXTERS.
Onze talenten pakken het liefst ‘vakvolwassen’ opdrachten op. Vaak in het verlengde van lopende 

projecten door het leveren van slimme handjes. Daarnaast bieden ze ondersteuning in de business 

als financial, business, project controller of in ondersteunende PMO rollen. Wij zijn ervan overtuigd 

dat leren in de praktijk de scherpste leercurve oplevert, waarbij er een win-win situatie ontstaat 

tussen opdrachtgever & professional.

Hi, ik ben Zoë van Mierlo. Ik ben een 

enthousiasteling die graag werkt naar 

resultaat. Ik weet proactief te 

handelen en ik zie het belang om 

iedereen mee te nemen in het proces. 

‘’Waarom doen we het zo?’’ zal je mij 

vaak horen vragen. Ik ben kritisch, 

doch flexibel en te allen tijde 

service-gericht.

Vanuit Finext sturen wij al jaren op een cultuur die aantrekkelijk is voor startende 

professionals. Wij stellen hierin de individuele ontwikkeling van onze talenten centraal door 

een uitdagend programma aan te bieden. Daarbij houden wij altijd het leerproces van het 

talent in het oog. In combinatie met uitdagende opdrachten zorgt dit voor een steile leercurve 

en krachtige professionals.
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“Gijs heeft onder hoge druk de complexe vraagstukken snel tot zich 
genomen en eigen gemaakt.”

Janco Lagerweij – Group finance manager – Visma|Raet



WAT BETEKENT DE INZET VAN EEN FINEXT TALENT VOOR JOU?

• Echte teamplayers met veel betrokkenheid en een flinke dosis energie.

• Professionals die onder hoge druk complexe vraagstukken snel tot zich nemen én eigen maken.

• In staat om zowel zelfstandig als in een teamverband te kunnen werken.

• Doorlooptijden van eigen werkzaamheden inschatten en waarmaken.

• Ze gaan altijd op zoek naar verbeteringen, waarbij zij dankzij hun ‘snap-snelheid’ tegelijkertijd 

het overzicht behouden.

HOE PAKKEN WE HET AAN?

• Vak-volwassen opdrachten van ± 6 maanden, 4 dagen per week met dezelfde flexibiliteit die je 

van ons gewend bent op piekmomenten. Altijd in afstemming met de klant. Wij maken af waar 

we aan begonnen zijn.

• Op vrijdag trainen wij onze talenten gedurende 9 maanden (afhankelijk van moment van 

instromen) met aandacht voor:
 • Persoonlijke effectiviteit  
 • Tooling (Excel, dashboarding,...)
 • Inhoudelijk (Finance, change management, sectorkennis,...) 
 • Ondernemerschap

• De mogelijkheid om voor aanvang opdracht een on-boarding training binnen Finext te 

faciliteren (afhankelijk per opdrachtgever).

WAT VRAGEN WE?

• Eén aanspreekpunt voor het talent.

• Initiële afbakening werkzaamheden.

• Vak-volwassen opdrachten. Voldoende uitdaging voor een steile leercurve.

WAT BIEDEN WE?

• Continue stroom van nieuw talent met Finext DNA, zodat je kan bouwen met onze talenten.

• Opleiding en intensieve begeleiding van ervaren coaches in alle aspecten van een moderne 

financieel professional, waardoor onze young professionals van zeer hoge toegevoegde 

waarde zijn.

• Een frisse blik van een young professional, wat zorgt voor verjonging & vernieuwing.

Meer weten? Vraag het Stefan Reijgersberg.

Mail via stefan.reijgersberg@finext.nl of bel: +31 613139606
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“Ik ken Finexters als personen die zich gemakkelijk aanpassen 
waardoor ze ook snel worden opgenomen in het bedrijf.”

Annette Eestermans – Financieel directeur – Eikk Onderwijsgroep

https://www.linkedin.com/in/stefanreijgersberg/

