
 

STARTERS OPGELET: WIJ ZOEKEN EEN ANALIST M&A  

Wij zijn IMAP Netherlands, gespecialiseerd in het aan- en verkopen van bedrijven. Wij zijn 
nuchtere Nederlanders, maar ook onderdeel van een sterk internationaal netwerk. Wereldwijd 
staan we sinds jaar en dag in de top 10 van de beste en meest succesvolle advieskantoren 
(Refinitiv).  

Voor ons groeiende team van enthousiaste en gemotiveerde professionals zijn wij op zoek naar 
een ANALIST M&A. We zijn op zoek naar een academische starter. We snappen dat je geen jaren 
werkervaring kunt hebben als starter, maar affiniteit met M&A of wellicht een minor in die richting 
lijkt ons handig. Heb jij een master in Finance & Investments, Financial Economics of 
vergelijkbaar, dan ben je bij ons aan het goede adres. We vinden het naast je opleiding belangrijk 
dat je past in ons team, waar gelijkwaardigheid en humor de basis zijn.  

Heb jij:  

• een afgeronde WO-opleiding in bedrijfseconomische richting;  
• goede communicatieve en analytische vaardigheden;   
• een gedegen beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  
• een positieve instelling en voldoende relativeringsvermogen?  

Ben jij: 

• in staat om snel te schakelen en verbanden te leggen;  
• ambitieus en streef je naar het beste resultaat;  
• een nuchtere, proactieve teamspeler;  
• niet vies van aanpakken en doorwerken;  
• klaar om onderdeel te worden van het leukste M&A-kantoor van Nederland?  

Dan zoeken wij jou!  

Als Analist binnen IMAP Netherlands word je vanaf dag 1 operationeel betrokken bij 
klanttrajecten. Je werkt samen met ambitieuze, hoogopgeleide collega’s, in multidisciplinaire en 
soms internationale teams. Wij bieden je een inspirerende werkomgeving met een no-nonsens 
bedrijfscultuur met veel ruimte voor eigen initiatief en serieuze opleidings- en 
doorgroeimogelijkheden.  

Wil jij werken midden in het financiële centrum van Amsterdam? Of zie je jezelf al zitten in een 
prachtig kantoor op een van de mooiste plekjes van Rotterdam met een fantastisch uitzicht op de 
Maas? Wij bieden beide! 

Daarnaast hebben wij de leukste collega’s, een fijne werksfeer en vinden wij een goede werk-
privébalans uitermate belangrijk. Natuurlijk staat de kwaliteit van onze dienstverlening voorop, 
maar de belangrijkste vraag: “Vind je het leuk”?, stellen wij onszelf en onze medewerkers iedere 
dag. M&A is geen negen-tot-vijfbranche, daarom hechten wij waarde aan het bieden van 
voldoende uitdaging. Dat zorgt voor gelukkige en tevreden medewerkers die hun talenten 
optimaal benutten en zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij bieden je een heel leuke, maar ook zeer 
professionele werkomgeving in een groeiende organisatie (zowel nationaal als internationaal) 
met ruimte voor eigen initiatief.  

Het spreekt voor zich dat voor deze functie een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en dito 
salaris geldt.  

Geïnteresseerd geraakt? Stuur je CV voorzien van pasfoto en een mail die ons vertelt waarom we 
jou moeten aannemen naar Debbie Kuijf: hr@imap.nl  
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met onze HR director Frank 
Ruijgrok via email: fruijgrok@imap.nl  
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