Vacature Investment Analist/Associate
TIIN Capital is momenteel op zoek naar een Investment Analist/Associate voor haar nieuwe Cyber
Security TechFund en haar lopende investeringsfondsen.
TIIN Capital
Wij zijn een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemers actief bijstaat bij het realiseren
van hun groeiambities. Met financiële middelen, sectorkennis en een uitgebreid netwerk van informal
investors, geven wij als team aan onze portefeuilleondernemingen de mogelijkheden om sneller te
groeien, zowel organisch als door middel van overnames.
Samen met de Investment Managers zal de Investment Analist/Associate werken aan en
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van markt- en industrieresearch, het identificeren en
analyseren van nieuwe investeringsmogelijkheden, het modelleren en structureren van investeringen
en het ondersteunen van due diligence trajecten. Hij of zij zal tevens betrokken zijn bij het
ondersteunen van acquisitie- en groeistrategieën van portfoliobedrijven, het opvolgen van de
portfoliobedrijven en het voorbereiden en uitvoeren van eventuele exits.
De ideale kandidaat heeft 3 tot 6 jaar relevante werkervaring binnen strategie consulting, venture
capital of corporate finance; of als top performer binnen een relevant team bij een start-up of scaleup.
De kandidaat is initiatiefrijk en gedreven en beschikt daarnaast over een uitstekende universitaire
opleiding (business of technische bachelors, aangevuld met een MBA of een tweede master in
Finance), goede analytische en intellectuele vaardigheden, ervaring met spreadsheet modellen en
goede communicatieve vaardigheden en overtuigings- en daadkracht. Hij of zij heeft tevens affiniteit
met ondernemerschap en spreekt vloeiend Nederlands. Gezien de huidige teamsamenstelling gaat de
voorkeur uit naar een vrouw.
Mogelijkheid om binnen 3 tot 5 jaar door te groeien naar Partner.
Reacties en solliciteren
Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Michael Lucassen. Om te solliciteren
op deze vacature kun je jouw CV, motivatiebrief en cijferlijsten opsturen naar:
Michael Lucassen (Partner): lucassen@tiincapital.nl
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