Vacature: Stage Private Equity Greenfield
Greenfield is een onafhankelijke Private Equity investeringsmaatschappij actief in Nederland en
België. Wij investeren in ondernemingen die op basis van technologie een strategische marktpositie
hebben verworven of hiertoe de potentie hebben. Hierbij wordt zowel geïnvesteerd in jonge high
growth potentials (minimale groei 20% per jaar) als in ondernemingen met bewezen track-record.
Ondernemingen zonder omzet of bewezen winstgevend businessmodel worden uitgesloten. Het
model van waardecreatie dat wij nastreven is gebaseerd op groei, operational excellence en
uitvoering van de buy-and-build strategie.
Om de (groei/waarde)potentie van de ondernemingen maximaal te benutten, wordt nauw
samengewerkt met het management. Voorbeelden van zaken waarbij wij actief betrokken (kunnen)
zijn, zijn: strategie, governance, acquisities, finance, data-analyse, positionering en diverse analyses.
Hiertoe beschikt het team over een uitgebalanceerde mix van ervaring, capaciteiten en achtergrond.
Het team is daarnaast zeer hecht en gedreven en bestaat uit ervaren private equity professionals,
oud (tech-)ondernemers, en (technisch)bedrijfskundigen.
Werkzaamheden
De stagiair(e) krijgt de mogelijkheid mee te kijken bij alle facetten van private equity en te werken
aan diverse projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Financial modelling en waardebepalingen
- Sourcing van potentiële investeringen
- Opstellen van Investment Proposal
- Trend, technologie, markt en data-analyse
- Due Diligence onderzoek
Vaardigheden, kwaliteiten en ervaring
- Affiniteit en/of interesse voor technologie
- Teamspeler met hoge mate van zelfstandigheid
- Gevoel voor business
- Master opleiding (béta-studie, bedrijfskunde, econometrie of economie)
- Zeer gedreven
Daarnaast beoordelen wij kandidaten op nevenactiviteiten zoals (top)sport, ondernemerschap,
besturen etc.
Wij bieden
- Diversiteit aan projecten
- Mogelijkheid om zeer zelfstandig te werken
- Begeleiding / expertise waar nodig
Een stage wordt bij Greenfield gezien als uitgebreide kennismaking met talent dat in de toekomst
mogelijk goed binnen onze organisatie (of een van de portfoliobedrijven) zou kunnen werken.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met Emiel Birza (birza@greenfield.nl / 035 –
699 3500). Wij ontvangen graag een c.v. en motivatiebrief.

