Junior Investment Analist bij een Rotterdams place based impact fonds
Ben jij net afgestudeerd in een bedrijfseconomische richting en wil je graag aan de slag bij een
private equity investeringsfonds met een sociale missie? Zoek dan niet verder!
Dit ga je doen
Als Junior Investment Analist bij het Social Impact Fonds Rotterdam ondersteun je het
investeringsteam in alle facetten van de investeringscyclus. Samen met het team analyseer je sociale
ondernemingen op investeringsgeschiktheid, maak je financiële modellen, onderhandel je over
mogelijke deals, voer je een due diligence uit en stel je investeringsvoorstellen op voor het
Investment Committee. Vervolgens ondersteun je ook bij het monitoren van de portefeuilleondernemingen. Daarnaast ben je onderdeel van een van de projectteams die werken aan financiële
strategieën op sociale vraagstukken in de stad.
Concrete taken
– Analyseren van businessmodellen en investment proposities
– Financieel modelleren in Excel
– Financieringsvormen uitwerken: equity markets, debt markets, capital markets
– Waarderingstechnieken toepassen en exit strategieën vormgeven
– Markt- en risicoanalyses
– Monitoring van portfolio bedrijven
– Deelnemen aan meetings met management van ondernemingen of andere externe partijen
– Deelnemen aan meetings met het kernteam en de flexibele schil
– Meedenken en –werken aan het verbeteren van de processen binnen het fonds
Dit ben jij
Wij zijn op zoek naar een recent afgestuurde HBO- of WO-student (bachelor of master) van een
bedrijfseconomische richting (zoals Economie & Bedrijfseconomie, Finance, Econometrie en
Operationele Research). Je bent beschikbaar voor minimaal 1 jaar voor minimaal 4 dagen per week.
Ervaring is een pré, maar geen must. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om hands-on jezelf te
ontwikkelen.
Wat wij vragen
– Affiniteit met investeren en finance
– Analytisch sterk
– Goede kennis van Excel en PowerPoint
– Goed ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigen met een hoge mate van zelfstandigheid
– Teamspeler die het team uitdaagt en ontwikkelt
– Affiniteit met maatschappelijke vraagstukken is een pré
Wat wij bieden
– Uitdagende business cases
– Brede leermogelijkheden: financieel modelleren, business cases bouwen, verdieping op inhoud
– Vanaf het begin als volwaardig teamlid meewerken in de volle breedte van het fonds
– Leerervaring van experts met meer dan 18 jaar ervaring in impact investing en transitiesectoren
– Divers team, goede sfeer en professionaliteit
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