Jan Van Mieghem
° 23 juli 1976 te Aalst
2 kinderen: Maya (°2006) en Emiel (°2010)

VM Finance

Partner – financieel adviseur
VM Finance begeleidt Vlaamse KMO’s bij niet-alledaagse financiële
activiteiten zoals:
- Bankfinancieringen
- Aantrekken van vers kapitaal
- Financiële analyse als beleidsinstrument
- Waardering van ondernemingen
- Overnames

Saffelberg

Financieel adviseur – investment manager
Saffelberg Investments is de investeringsmaatschappij van ondernemer Jos
Sluys. Saffelberg heeft een kapitaal van 240 MEuro en investeert in alle
sectoren in groeibedrijven (geen start-ups) en dit zowel in equity, quasi-equity
als leningen.
-

ORBID NV

De volledige doorlichting en analyse van dossiers
Advies mbt het al dan niet investeren en de manier waarop
Transactiebegeleiding bij in- en uitstap
Bijstaan van participaties bij het financieel beheer

Financieel administratief directeur
ORBID NV is een dienstverlener met vestigingen in Merelbeke (hoofdzetel)
en Geel actief in
- IT
- HR
- Quality
- Financial Services
In hoofdzaak is ORBID actief door niet-kerntaken van haar klanten in beheer
te nemen en door middel van deeltijdse invulling een flexibele oplossing te
bieden.
Belangrijkste verantwoordelijkheden als financieel-administratief directeur
- Zorgen voor tijdige en correcte rapportering
- Financiële analyses als basis voor bedrijfsvoering
- Cash planning
- Negociaties met potentiële overnemers / intreders
- Verantwoordelijk voor de interne IT
- Verantwoordelijk voor de administratieve afdeling (o.a. car-policy)
- Voorbereiding raden van bestuur
- Actieve bestuurdersrol
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Verbaere, De
Clercq & Partners

Consultant – financieel adviseur
Verbaere, De Clercq & Partners groeide in tien jaar tijd uit tot het belangrijkste
onafhankelijke “corporate finance” huis van Vlaanderen voor de private markt.
De voornaamste activiteiten van dit kantoor:
- Fusie-, overname en desinvesteringsbegeleiding
- Financieel beheer (operationeel en strategisch)
Belangrijkste kennisdomeinen:
- Waardering
- Financiële planning en budgettering
- Strategisch/financiële bijstand en ondersteuning
- Begeleiding van M&A processen: van profilering over negotiatie
tot contractering

Ernst&Young
M&A

Manager transaction support

Sydes / Arkafund

Adviseur - investment Manager

Binnen de afdeling M&A verantwoordelijk voor een team van M&A
consultants. Voornamelijk actief in prospectie van de markt. Deze afdeling
was enkel gericht op (grotere) transacties (geen financieel advies en minder
begeleiding).
- Fusie en overnamebegeleiding
- Enkel transactioneel

Fondsbeheer van het startende fonds Arkafund (ARKimedes, Dexia en
Sydes) – 20 MEUR. Voornamelijk gericht op prospectie en opbouwen
van netwerk. Actieve begeleiding van de eerste 2 participaties.

Vlerick Business
School

MBA – Speciale licentie financieel management

VLEKHO

Licentiaat in de Handelswetenschappen

Doorgedreven opleiding financieel management met alle aspecten o.m.:
- Rapportering
- Kostprijscalculatie
- Corporate finance (bedrijfsfinanciering)
- Waardering van ondernemingen
- Vennootschapswetgeving
- Fiscaliteit
Nadruk op praktijk van ondernemingen. Overgang tussen opleiding en
beroepsloopbaan door vele cases en stage (Activity Based Costing-project).

Specialisatie Financieel Management
IT

Uitstekende kennis MS-office met doorgedreven excel-kennis

Talenkennis

Nederlands (moedertaal), Frans en Engels (vloeiend), Duits (noties)
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