INVESTMENT ASSOCIATE
PROFIEL KANDIDAAT
Kandidaat

De kandidaat heeft bij voorkeur 3 – 5jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld
binnen Private Equity, Strategy Consulting, Corporate Finance of Transaction
Services).
SI zoekt bovengemiddeld intelligente en ondernemende kandidaten die
zelfstandig kunnen werken en open staan om te leren, specifiek:









Integer en authentiek met gevoel voor de family office setting
Gevoel en affiniteit met ondernemingen en ondernemers
Onafhankelijk denker met business sense
Nieuwsgierig en start daar waar anderen ophouden
Goede analytische, intellectuele en conceptuele vaardigheden
Teamspeler en open voor leren van anderen
Neemt ownership en voelt zich verantwoordelijk
Denkt en werkt gestructureerd vanuit lange termijn rendement

SI heeft de ambitie om de beste Nederlandse family office op te bouwen en is
daarom selectief in haar aannamebeleid. SI zoekt ambitieuze en gedreven
kandidaten die zich voor de lange termijn willen verbinden om samen met het
team de verdere uitbouw van de portfolio te realiseren.

Positie

Een Investment Associate ondersteunt het team bij het integrale
investeringstraject van deal sourcing, conversie en executie, vanuit operatie
naar exit, specifiek:













Cultuur

Proactief genereren van nieuwe investeringskansen
Analyseren van deelmarkten en ondernemingen
Bepalen van relatieve competitieve posities van ondernemingen
Identificeren en kwantificeren van het optimalisatiepotentieel
Modellen opstellen om verwachte rendementen te analyseren
(Indicatieve) Biedingen opstellen en indienen bij het IC
Onderhandelingen voeren met verkopende aandeelhouders
Due diligence trajecten uitwerken en adviseurs aansturen
Transactiedocumentatie (SPA / SHA) reviewen
Lange termijn strategieën opstellen samen met directie
Executie van operationele verbeterplannen
Exit proces voorbereiden en uitvoeren

Vanuit de ondernemende cultuur van SI wordt veel verantwoordelijkheid bij de
medewerkers gelegd, die veel vrijheid krijgen en in staat worden gesteld om
zich snel te ontwikkelen. De betrokkenheid van het investeringsteam is groot en
er heerst een energieke en ambitieuze sfeer. De lijnen naar het IC zijn zeer kort
en er bestaat geen politiek, iedereen werkt samen aan één doel (lange termijn
waarde creatie).
Kandidaten hebben de unieke kans om bij SI te werken met uitstekende
investeringsprofessionals die continue op zoek zijn naar ‘incremental
improvements’. SI ziet veel kansen en groeit snel waardoor er veel ruimte
ontstaat voor kandidaten om zich verder te ontwikkelen.
Herken jij jezelf in het profiel bovenstaand dan komen we graag in contact met
jou. Stuur je CV tezamen met een begeleidend schrijven aan:
info@strikwerdainvestments.nl

