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Hi nieuwsgierige
jobhopper,
Wat leuk dat je ons wat beter wilt leren kennen!

zin te vatten. Die spreek je, voel je en adem je. Sluipt
vanzelf in je systeem. Maar nu heb je - buiten die

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij

eerste schijnbaar positieve indruk - waarschijnlijk nog

zijn een FinTech met een missie; Laten zien dat een

nauwelijks een idee.

bankvrije wereld ondernemen makkelijker, efficiënter,
eerlijker en dus een stuk leuker maakt. Hoe wij dat

Vandaar deze brochure. Hierin vertellen we je alles

doen? Daarover later meer.

wat je moet weten om te begrijpen wie we zijn, waar
we naartoe willen en hoe het is om je

Het is veel belangrijker om BridgeFund als organisatie

aan te sluiten bij ons avontuur!

beter te leren kennen. En dat begint allemaal bij onze
cultuur. Een bedrijfscultuur is niet in één woord of
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Check us out!

Wie wij zijn

Wij zijn BridgeFund
We zijn een hecht team van gedreven, ambitieuze mensen die de financiële wereld
op zijn kop willen zetten. We zijn echte ondernemers. En dat merk je bij ons op de
werkvloer. Hard werken, maar ook onze successen samen groots vieren. We zijn er
niet vies van. Hiërarchie vinden we maar een moeilijk woord en top-down doen we
alleen als we met elkaar gaan skiën. We stellen kritische vragen en zijn niet bang om
af en toe te falen, want falen betekent leren en leren is groeien. Kortom, we houden
van aanpakken en dingen slimmer doen dan de status quo.

‘Hiërarchie
vinden we maar
een moeilijk woord
en top-down doen
we alleen als we
met elkaar gaan
skiën’.
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Onze mascotte

Ted

Dit is Ted.
Nice to wröof you!
Ted is onze mascotte. Je kent hem misschien wel van zijn fantastische acteerwerk
in onze reclamecampagne. Weest niet bang, hij is best lief en bijt niet.

Zakelijk
krediet
zonder
gedoe?

BridgeFund / Kennismaking

4

Onze cultuur
Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren waar je graag
bent. Een soort tweede thuis, maar dan met meer computers en
mensen om je heen, betere koffie, een uitgebreide lunch en af en toe
een leuk feestje om onze successen te vieren!

Waarom werken bij
BridgeFund?
Julian van de Steeg
CEO – BridgeFund
“Werken bij BridgeFund betekent werken als
ondernemer. Zo word je dan ook behandeld.
Het betekent lef tonen, initiatief nemen, juichen
wanneer iets goed gaat, op je bek gaan wanneer
dat niet zo is en weer opstaan om een nieuwe
poging te wagen.

Ik vind het belangrijk dat je je hier optimaal kunt
ontwikkelen. Dat je je vrij voelt om te zeggen wat je
denkt, voelt en vindt. Dat je je kwetsbaar durft op
te stellen en fouten durft te maken. Je kan tenslotte
niet overal direct de beste in te zijn. En dat hoeft
ook niet.

Aan ons de taak om een cultuur te creëren waar
dat kan. Zo eentje waar we de successen samen
vieren. Successen die we alleen behalen wanneer
iedereen z’n verantwoordelijkheid neemt en zich
onderdeel voelt van een grotere missie.”
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Onze cultuur

Tess Samson
Business Developer – BridgeFund
’Werken bij BridgeFund is super leuk omdat je hier enorm veel
kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen. We zitten momenteel in een
spannende fase waarin we een flinke groeispurt aan het maken
zijn. De verandering van startup naar scaleup creëert een hoop
mogelijkheden voor het vormgeven van je eigen carrièrepad.
Er is namelijk enorm veel te doen!'

Rene Frijters
IT architect, Oprichter van Knab & Alex beleggingsbank
‘In mijn carrière heb ik ervaren hoe lastig het is om iets voor elkaar
te krijgen binnen IT. BridgeFund is voor mij daarom een soort
walhalla. Korte lijntjes, veel resultaat. Terug naar de creativiteit in
plaats van managen. Het doet me terugdenken aan de begintijd van
Alex Beleggersbank en Knab. Gezamenlijk lunchen aan een lange
tafel, de manier van werken en het zien veranderen van mensen.
Het is presteren en lol maken tegelijkertijd. Werk, maar dan als
een soort hobby.’

Merijn van de Camp
Customer Success Manager – BridgeFund
‘Het leuke aan mijn baan is het vele contact met ondernemers en
hun unieke verhalen, het is tof om hun dromen mogelijk te maken
door financiering te kunnen bieden die ze van de bank niet krijgen.
En de leuke feestjes niet te vergeten. Die zijn ook niet mis!’
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Onze beloften
aan jou:
1

Een cultuur van
gelijkwaardigheid

4

Onderdeel zijn van
een grotere missie

Bij BridgeFund zijn we open en eerlijk naar elkaar. We zeggen

Je werkt niet zomaar bij een bedrijf, maar bij een organisatie

waar het op staat en en ieders mening telt. We doen er alles

die een wezenlijk verschil wil maken in de (financiële) wereld.

aan om te zorgen dat je je vrij voelt om te zeggen wat je vindt.

Je zou geen onderdeel zijn als je daar niet wezenlijk aan zou
bijdragen. Daarom vinden we het belangrijk dat je meedenkt
over de toekomst en brainstormen we graag samen over hoe

2

Vrijheid &
verantwoordelijkheid

Bij BridgeFund krijg je veel vrijheid om je werk te doen
zoals jij dat wilt. Daar komt ook een hoge mate van

we daar het beste komen.
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Succes vieren
we samen

verantwoordelijkheid bij kijken. Wij geloven dat dit vertrouwen
de basis vormt om het beste uit jezelf én het bedrijf te halen.

Werken bij BridgeFund is een avontuur waarbij elk succes
telt, hoe klein ook. En voor elk succes zijn we met zijn allen
verantwoordelijk. Daarom vieren we deze graag met zijn

3

Een gedreven team
met ambitie

Je maakt onderdeel uit van een team toffe collega’s waar je
veel van kan leren en die elkaar graag helpt en respecteert.
Zodra we ruimte zien voor verbetering dagen we elkaar graag

allen op gepaste wijze, groot en klein. Want als je geen lol
hebt onderweg, waarom zou je dan zo hard werken?
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Ruimte om te
falen & groeien

uit. Soms met scherpe kritiek, soms met een staande ovatie.
Maar altijd vanuit de gedeelde ambitie om de beste te worden

Groeien zonder fouten te maken bestaat niet. Sterker nog,

in wat we doen.

juist door fouten te maken ontwikkel je jezelf, ontdek je
nieuwe invalshoeken en leer je sneller. Daarom zeggen wij
altijd: wie niet faalt, probeert niet genoeg. Die persoonlijke
groei stimuleren we ook graag door je te steunen in je
ontwikkeling middels cursussen en trainingen die jij wilt
volgen om jezelf en de business verder te helpen.
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Wat we doen

Wij
brengen
vraag &
aanbod
van geld
bij elkaar

Ondernemers
met kapitaalbehoefte
(vraag)

Komen samen op
het BridgeFund
platform

Beleggers
met stilstaand vermogen
(aanbod)

Nu je weet wie we zijn en hoe wij graag met elkaar werken is

de andere kant kunnen ondernemers dit geld lenen om te

het tijd om wat meer te vertellen over wat we precies doen.

investeren.

Wel zo handig. Simpel gezegd: wij brengen vraag en

aanbod van geld bij elkaar

BridgeFund bewaakt de balans tussen vraag en aanbod,
kwalificeert de deelnemers en zorgt dat het geld veilig en snel

BridgeFund is een online platform dat een brug slaat tussen de

heen en weer gaat.

financiële behoeftes van ondernemers, zonder tussenkomst
van een bank. Aan de ene kant stellen ondernemers geld

That’s it!

beschikbaar aan het platform in ruil voor rendement en aan
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Onze visie

Waarom we doen
wat we doen
Geld is pas
gelukkig als het
aan het werk kan
Wij zien frustratie bij ondernemers die
geen geld kunnen lenen bij de bank en
ondernemers die geen rente ontvangen
over hun welverdiende spaargeld. Wij
zien een financiële wereld die nodeloos
ingewikkeld en traag is geworden. En
waar geld stilvalt, daar valt een land stil.

Het is hoog tijd om de financiële
wereld aan z’n enkels de 21e eeuw
in te trekken. Tijd voor een nieuwe,
optimistische en een tikkeltje rebelse
generatie met maar één missie:
bewijzen dat een bankvrije wereld
ondernemen makkelijker, efficiënter,
eerlijker en dus leuker maakt.

Want geld dat aan het werk kan, daar
worden ondernemers blij van.
En geld ook.

BridgeFund.
Make money smile.
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Wie wij zoeken

Wij zoeken jou
We hebben de ambitie om de snelste kredietverstrekker van Europa te
worden. En daar hebben we versterking voor nodig. Wij zoeken gezellige
collega’s die geen moeite hebben om hun mening te geven of kritische
vragen te stellen. Sterker nog, daar gaan we vanuit! Zoals je misschien
wel door hebt houden we wel van een lolletje op zijn tijd.
Spreekt dit jou aan? Bekijk dan gauw onze vacatures!

Bekijk de vacatures

Heb je vragen of interesse om
bij ons te komen solliciteren?
Neem contact op met Lotte en zij bespreekt graag persoonlijk de
mogelijkheden met je.

085 401 6601

vacatures@bridgefund.nl

Telefonisch bereikbaar op werkdagen, van 9.00 tot 19.00 uur

Adres
Amsteldijk 216
1079 LK Amsterdam

bridgefund.nl

