Vacature

Ben jij die talentvolle vermogensbeheerder met
de ambitie om partner te worden bij WMP?

WMP: succesvolle,
onafhankelijke
vermogensbeheerder

Organisatie

Wij zoeken

Wealth Management Partners (WMP)

Een jonge ambitieuze collega die past

bestaat uit een team van 26 professionals

in ons team, ondernemend is ingesteld

gespecialiseerd in het onafhankelijk en

en beschikt over bovengemiddelde

gestructureerd beheren van vermogens.

analytische capaciteiten en communica

Onze firma, met kantoren in Amstelveen en

tieve vaardigheden. Academisch

Zürich, is in 2004 opgericht en inmiddels

geschoold; bij voorkeur aangevuld met

uitgegroeid tot een toonaangevende

VBA of CFA. Minimaal 5 jaar ervaring in het

vermogensbeheerder met circa

vak. Potentieel om door te groeien naar de

€ 1,7 miljard onder beheer en regie.

positie van partner.

Focus op het hogere segment van de

In staat om het
vertrouwen van relaties
te winnen

markt. WMP onderscheidt zich door 100%

Wij bieden

onafhankelijkheid, 100% specialisatie in

De kans om deel uit te maken van een

vermogensbeheer en 100% partnerschap.

onafhankelijke, succesvolle en groeiende

Zie ook onze website www.wmp.nl.

vermogensbeheerder. Een inspirerende
omgeving waar jij je verder kan

Lange termijn
aandeelhouderschap

De functie

ontwikkelen in het vak. Wij zien graag dat

Als ervaren relatiebeheerder/vermogens

je aandeelhouder wordt van onze firma.

beheerder ben je bekend met het
bedienen van veeleisende cliënten.

Contact

Voor het discretionaire vermogensbeheer

Voor vragen of het sturen van een

hanteert WMP diverse beleggings

schriftelijke reactie kun je je richten tot:

strategieën met ruimte voor specifieke
wensen van cliënten. Je hebt de kennis

Wealth Management Partners NV

en vaardigheden om particuliere clienten

Contactpersoon: Marc Bressers

en stichtingen te adviseren over onder

Krijgsman 11

andere asset allocatie, risk management,

1186 DM AMSTELVEEN

benchmarking en performance meting.

E-mail: marcbressers@wmp.nl

Je bent in staat om met hen mee te

Tel.: 020-426 3970

denken over het beleggingsbeleid,
dit helder te verwoorden en een
vertrouwensrelatie op te bouwen.

www.wmp.nl

