Business Analyst Finance

NOVEC

Wat doe je?
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35%
20%

Implementeren en beheren van interne en externe
waarderingsmodellen voor assets
Periodieke en adhoc financiële en operationele
(management) rapportages en analyses
Investeringsanalyses en waarderingsmodellen
t.b.v. business development initiatieven

25%

Intern en extern stakeholdermanagement

Wij zijn op zoek naar een scherpe, ondernemende Business Analyst die actief mee kan
bouwen aan, en impact wil maken op, de strategische groei van NOVEC. In deze businessgedreven rol ben je de rechterhand van de Financieel Directeur en werk je nauw samen met
de Business Development Directeur.
Enerzijds ben je verantwoordelijk voor het beheren, updaten en implementeren van de
interne en externe waarderingsmodellen van de assets. Je bent verantwoordelijk voor het
optimaliseren van de modellen, zowel voor de inhoud als het proces naar een nieuwe
standaard die zowel past binnen NOVEC/OTC cyclus als de cyclus van de aandeelhouder,
en de interne en externe rapportage hiervan. Hiernaast ben je proactief bezig met het
signaleren van wijzigingen in de wet & regelgeving of veranderingen in de markt die impact
kunnen hebben op de waardering van de assets, de business initiatieven én de strategie.
Een voorbeeld hiervan zijn de consolidaties/fusies in de markt en 5G ontwikkelingen.
Anderzijds ben jij verantwoordelijk voor de adhoc management rapportages en analyses. Jij
weet de vertaalslag te maken van de strategische doelstellingen naar de juiste financiële,
operationele en commerciële KPI’s en stuurt hier actief op. Als business partner voor het
management en de Business Development Directeur ben je actief betrokken bij het
uitwerken van nieuwe business modellen, ad-hoc analysis, business cases,
waarderingsmodellen en investeringsanalyses.
Wij verwachten van jou dat je weet wat er speelt binnen alle facetten van de onderneming,
je gevraagd en ongevraagd advies geeft en zélf actief naar de Business stapt om hierover
mee te denken.

Als Business Analyst ben je actief betrokken bij diverse business cases.
Je denkt mee over de structuur en business case voor de nieuwe
entiteit in Duitsland, bent betrokken bij diverse investeringsanalyses
voor de aanschaf van nieuwe assets en met jouw analyses draag je bij
aan de nieuwe business line “Indoor”.
Private & Confidential

Wie zoeken we?
Jij bent ambitieus en combineert een sterke financiële basis met een pragmatische manier
van werken. Iemand met een gezonde nieuwsgierigheid, die graag kijkt naar alle aspecten
van de bedrijfsvoering en zich niet kan bedwingen advies te geven waar nodig.

“Uiteraard zoeken wij een analytische financial met een sterke basis in financiële
modellering. Maar nog belangrijker is dat iemand de juiste drive heeft. Positief
kritisch, met een ondernemende en nieuwsgierige persoonlijkheid. Iemand die
actief op de business afstapt, de dialoog opzoekt, verbanden legt en dit ook op
een heldere, toegankelijke manier weet over te brengen.”
Maurice Helmes – Financieel Directeur
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Afgeronde relevante economische opleiding op HBO/WO niveau
Minimaal 2 jaar ervaring als Financial of Business Analyst binnen consultancy
(valuations / transaction services) of binnen een commerciële organisatie
Uitstekende beheersing van Excel
Sterk ontwikkeld analytisch en cijfermatig inzicht, uitstekende vaardigheden op het
gebied van financiële modellering (waarderingen)
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel in Nederlands als
Engels. Goede kennis van Duits is een pré
Hands-on attitude, pragmatisch en actie gericht
Humor, positief ingesteld en gericht op samenwerken
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Meer over NOVEC
Check jij ’s ochtends weeronline? Luister jij Spotify op weg naar je werk? Eerst even het laatste
nieuws checken op de NOS app, online een tafel reserveren voor vanavond en je saldo
checken. Op je werk stroomt mail na mail binnen, en de telefoon staat niet stil. Zonder het te
weten heb jij iedere minuut van de dag te maken met de diensten van NOVEC. Want zij
zorgen ervoor dat jij bereik hebt!
Via de masten die NOVEC beheert en exploiteert kunnen telecombedrijven, zoals KPN,
Vodafone en T-mobile, hun klanten een landelijk dekkend mobiel netwerk bieden. Zij spelen
een belangrijke faciliterende rol in de ontwikkeling van nieuwe netwerken zoals 4G, IoT en de
transitie naar het 5G-tijdperk. Zij hebben de ambitie hun groei voort te zetten en in 2022, met
2000 masten, de grootste onafhankelijke exploitant te zijn. Hiernaast zijn zij actief bezig met
het opzetten van nieuwe business initiatieven, zoals uitbreiding in Duitsland en de installatie
van mobiele indoor netwerken. Systemen die zorgen voor een goede mobiele dekking
binnen gebouwen.
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