Investment manager Social Impact Fonds Rotterdam (vrijwilligersfunctie)
Dit ga je doen
Je gaat op flexibele en parttime basis het investeringsteam ondersteunen in alle facetten van het
investeringsproces en het relatiebeheer voor gemiddeld 4 uur per week. Dit is goed te combineren
met je baan of andere verplichtingen. Je bent medeverantwoordelijk voor het scouten, screenen,
analyseren, structureren en uitonderhandelen van toekomstige (sociale) investeringen. Dit doe je
met een speciaal voor de deal samengesteld team dat door jou en de fondsmanager wordt
gecoördineerd. Een dealteam bestaat uit één of twee stagiairs, een social impact analist/manager
en een investment manager onder supervisie van de fondsmanager. Samen met het dealteam
beoordeel je prospects, analyseer je ondernemingsmodellen, bereid je onderhandelingen voor en
adviseer je het onafhankelijke Investment Committee. Ook werk je mee aan financiële-, markt,- en
risicoanalyses, due diligence en alle andere aspecten van het doen van investeringen in MKBondernemingen met een impactdoelstelling. Je hebt gedurende het investeringsproces toegang tot
een brede groep professionals en mede investment managers die je ondersteunen in je
coördinerende rol. Ook ben je na investering betrokken bij het monitoren en begeleiden van
investeringen.
Kortom, je werkt in de volle breedte aan het investeringsproces van een (social impact)
investeringsfonds en daarmee aan het resultaat van SIFR als place-based impact investing fonds.
Over SIFR
Het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) beheert programma’s met een omvang van EUR 10
miljoen waarmee maatschappelijke uitdagingen als armoede, werkloosheid en energietransitie in
de regio Rotterdam bedrijfsmatig en duurzaam worden aangepakt. Dit door te co-investeren in en
het begeleiden van ondernemerschap met een positieve maatschappelijke impact. SIFR behandelt
jaarlijks ca. 25 investeringsvoorstellen. SIFR is een privaat fonds en werkt op ieder van de
investeringsprojecten actief samen met de Gemeente Rotterdam, VoorGoed Impact Agency, Thrive
institute en wetenschappelijke instellingen. SIFR behoort hiermee tot één van de pionierende placebased investeringsfondsen die beogen om sociale en ecologische impact creëren in een regio.
SIFR biedt financieringen (leningen, eigen vermogen en combinaties), ondersteuning en begeleiding
aan voor ondernemingen in verschillende groeifasen. De bedragen die SIFR investeert per
onderneming variëren van ongeveer 20.000 EUR om vroege ondernemingen investering gereed te
maken, tot 1.000.000 EUR om bewezen ondernemingen verder te laten groeien.
Dit breng jij
•
•
•

Masteropleiding in een financiële richting, zoals bedrijfseconomie, finance, bedrijfskunde,
econometrie, accounting & financial management of finance & investments
Relevante werkervaring, bijvoorbeeld bij een VC of PE, Strategieconsultant of in
projectfinanciering of M&A
Beschikbaar voor minimaal 12 maanden voor gemiddeld 4 u per week

•
•
•

Naadloze samenwerking binnen duidelijke structuren
Passende oplossingen binnen werkbare kaders
Zelfstandigheid, standvastigheid en overtuigingskracht

Dit bieden wij
•
•
•
•
•
•

Meedraaien in de keuken van een social impact investeringsfonds gericht op de stad Rotterdam
De mogelijkheid om direct samen te werken met professionals met een zeer ruime
(internationale) ervaring in impact investing
In aanraking komen met vele startende en reeds succesvolle ondernemers, filantropen,
investeerders, de gemeente en andere partners in de regio Rotterdam
Werken in een dynamisch en toegewijd team met een open en informele cultuur
Een mooie kantoorlocatie in Rotterdam centrum
Onkostenvergoeding

Interesse? Stuur je motivatie en CV aan info@sifr.nl

