Stage NewPort Capital
NewPort Capital is een jong Nederlands onafhankelijk investeringsfonds dat samen met ondernemers
bedrijven laat floreren. Wij investeren in meerderheidsbelangen in Nederlandse mkb-bedrijven;
momenteel beheren wij EUR 240 miljoen aan gecommitteerd kapitaal en zijn wij trotse investeerder in
13 bedrijven. Om ons te ondersteunen in zowel het doen van nieuwe investeringen als bij het beheer van
onze huidige portfoliobedrijven zijn wij doorlopend opzoek naar ambitieuze, energieke en ondernemende
stagiairs.

Dit ga je doen
Als stagiair ben je een volwaardig lid van het team en krijg je alle facetten van het investeringsvak te
zien. Voorbeelden van werkzaamheden zijn onder andere:
• Het maken van markt-, transactie- en bedrijfsanalyses
• Het voorbereiden van meetings met ondernemers, adviseurs en onze investeerders
• Ondersteuning bij het beheren van portfoliobedrijven
• Ondersteuning bij deal executie
• Meewerken aan het maken van bedrijfswaarderingen
• Betrokkenheid bij het gehele investeringsproces

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Masterstudent WO met excellente studieresultaten
Affiniteit met ondernemers en Nederlandse mkb-bedrijven
Teamspeler met een ondernemende en zelfstandige werkhouding
Sterke analytische vaardigheden en kennis van financiën
Goede vaardigheden in Excel en PowerPoint
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
(Stage) ervaring in M&A, investment banking, private equity, venture capital of consultancy is
een pré

Dit bieden wij
•
•
•
•
•

Een uitdagende en unieke stage bij een jong en snelgroeiend investeringsfonds
Een kans om vroeg in je carrière kennis te maken met alle facetten van het investeringsvak en
jezelf te ontwikkelen als investeringsprofessional
De kans op externe exposure via meetings met management teams, adviseurs en onze
portfoliobedrijven
Een hecht en betrokken team van 10 investeringsprofessionals gevestigd op een aantrekkelijke
locatie in Amsterdam-Zuid
Een goede stagevergoeding

Geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag je cv, motivatiebrief en cijferlijst van de universiteit (zowel
bachelor als master). Je kunt deze sturen aan Tjitze Bouma (tjitze.bouma@newport.capital). Neem ook
gerust contact op met Tjitze als je vragen hebt.

NewPort Capital
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