Voor onze opdrachtgever, 72media, zijn wij op zoek naar een

Partner
Fulltime / Amsterdam
Over 72media
72media is een onafhankelijk, digitaal creatief bureau, opgericht in 2012. Zij heeft als doel innovatieve
digitale diensten & producten te ontwikkelen voor met name de financiële dienstverleners. Haar producten
en diensten hebben als uitgangspunt om de wereld veiliger te maken. 72media werkt in compacte teams die
slagvaardig optreden en continu streven naar een zo hoog mogelijk niveau. Zij worden gedreven door werk
dat gebruikerservaringen verbetert en zijn gepassioneerd over de mate van detail in haar ontwerpen. Meer
informatie vind je op de website van 72media.
72media is de afgelopen jaren snel gegroeid en heeft een omzet van zo’n € 2 mio. Zij is gevestigd in
Amsterdam vlakbij het Centraal Station met uitzicht over het IJ. Bij 72media werken zo’n 15 professionals.
In verband met verdere groei van het bureau is 72media op zoek naar een 3e partner die aanvullende
capaciteiten heeft om met 72media de volgende stap in haar ondernemingsfase te zetten.

Wat vindt 72media van belang?
De nieuwe partner:
• Is een bewezen succesvolle ondernemer, die eerder een bedrijf naar de volgende ondernemingsfase
heeft weten te brengen.
• Wil participeren in het bedrijf, vanuit commitment (er is geen financieringsbehoefte).
• Heeft een heldere strategische visie en weet daaraan vast te houden.
• Heeft ervaring met het afsluiten van grote deals.
• Heeft een netwerk bij voorkeur op directieniveau.
• Heeft ervaring met IT-dienstverlening en detachering.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?
•
•
•

Unieke mogelijkheid voor een ervaren ondernemer om actief deel te nemen in een sterk groeiend
en jong bedrijf.
Als partner kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan verdere structurele groei van het bedrijf.
Mogelijkheid tot participeren.

Sollicitatie
Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie
graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u
aan ‘72media partner’.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Hans Buijze van Schaekel &
Partners via hansbuijze@schaekel.nl.

Over Schaekel & Partners
De beste mensen worden gevonden
Organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze
visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel &
Partners kent hen of vindt hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht.
Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met een focus op
Operations & ICT.
Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

