Vacature.

Stagiair Private Equity
Ben je ambitieus en wil je meedraaien in de wereld van Private Equity?

Over Bolster Investment Partners

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze stagiair die het een uitdaging vindt om gedurende
een periode van 4 tot 6 maanden deel uit te maken van ons Investment Team.

Bolster investeert in buitengewone Nederlandse ondernemingen met een
scherpe focus en een bewezen businessmodel. Wij werken samen met
ondernemers om het volledige potentieel van hun onderneming te realiseren.
Dat doen we door een lange termijnvisie te koppelen aan continue
betrokkenheid bij de uitvoering van de groeistrategie. In onze manier van
zaken doen staan lange termijn partnerships voorop. Echte, duurzame
waardecreatie is waar het tenslotte om draait. Wij zetten onze kennis, ervaring
en netwerk in, maar geven de ondernemer ook de ruimte om te ondernemen.

WAARUIT BESTAAN JE WERKZAAMHEDEN?
Je wordt vanaf dag één betrokken bij lopende deals en projecten. Als onderdeel van
ons team evalueer en waardeer je investeringsmogelijkheden en krijg je de kans om
mee te werken aan alle processen van de dealcycle. Daarnaast help je mee bij de
bedrijven waarin we investeren om hun doelstellingen te realiseren.
WIE ZOEKEN WIJ?
Je bent een ambitieuze en gedreven student met uitmuntende academische
prestaties. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
• Je zit in de masterfase van een academische opleiding zoals Finance,
Bedrijfskunde, Econometrie of Accounting. We staan open voor een andere
(bijv. bèta) achtergrond, indien je affiniteit met Finance hebt
• Je hebt relevante extra-curriculaire ervaring zoals een bestuursfunctie,
masterclasses of (vrijwilligers)werk
• Het is een pré wanneer je eerdere ervaring hebt opgedaan binnen consultancy,
corporate finance, banking, venture capital en/of private equity
• Je beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen
• Je bent initiatiefrijk en beschikt over overtuigingskracht
• Je werkt zelfstandig en onafhankelijk, maar je kunt ook goed in teamverband
functioneren
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels
GEÏNTERESSEERD?
Spreekt de investeringsfilosofie van Bolster je aan en herken je jezelf in het profiel?
Reageer dan direct!
Mail je motivatiebrief en CV naar robbert.vankampen@bolsterinvestments.nl.
Naast een aantrekkelijke stage- en onkostenvergoeding, kun je rekenen op een
intensieve begeleiding van 10 gemotiveerde collega’s.
Wil je meer informatie over de stage, neem dan contact op met:
Robbert van Kampen
E: robbert.vankampen@bolsterinvestments.nl
T: +31 (0) 20-226-3088

Bolster investeert tussen € 5 en 20 miljoen per onderneming voor een
aandelenbelang van minimaal 20%. We hebben een brede sectorfocus, met
nadruk op de maakindustrie, de dienstverlening en handel.
Sinds 1982 hebben wij als investeringsmaatschappij met meer dan 100
ondernemingen succesvol samengewerkt. Tot eind 2017 opererend onder de
vlag van Van Lanschot Participaties, waarna het gehele team is
verzelfstandigd en verder is gegaan onder de naam
Bolster Investment Partners.

“Tijdens een stage bij Bolster krijg je veel

“Mijn stage bij Bolster heb ik ervaren als

verantwoordelijkheid en draai je als

een ontzettend leerzame periode waarin ik

volwaardig teamlid mee op aan- en

kennis heb kunnen maken met alle

verkoopprocessen. Daarnaast was ik actief

aspecten van private equity. Ik werd

betrokken bij de ondersteuning van twee

meteen gezien als onderdeel van het team

participaties. Het team is toegankelijk en

en kreeg de verantwoordelijkheid die

er is altijd wel iemand om mee te

daarbij paste, waardoor ik grote stappen

sparren!”

heb kunnen zetten in mijn ontwikkeling.”

YASSIN NASRI - STAGIAIR 2018

Master Student International Business
Universiteit van Maastricht

JORD SCHEPEL - STAGIAIR 2017

Master Student Quantative Finance
Universiteit van Rotterdam

