Vacature Werkstage TIIN Capital
TIIN Capital is op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze student voor een full-time werkstage van
minimaal vier maanden. Als stagiair draai je volledig mee binnen ons team en werk je mee aan
marktstudies, analyses van potentiële nieuwe investeringen en verschillende projecten.
TIIN Capital
TIIN Capital is een venture capitalist, opgericht in 1998 en gevestigd in Naarden. Particuliere
investeerders (informal investors) beleggen hun vermogen in fondsen, die door TIIN Capital beheerd
worden. Momenteel heeft TIIN Capital vier fondsen onder beheer, twee early stage fondsen en twee
fondsen waarmee wordt geïnvesteerd in later stage/scale up bedrijven. Dit jaar is een nieuw fonds
gestart, met een focus op zowel early stage/start ups als scale ups. De focus van het fonds is te
investeren in Cybersecurity- en IoT security - solutions. Daarnaast wordt veel samen gewerkt met
angel investors, waarmee gezamenlijke investeringen worden gedaan.
We vinden technologie (‘tech’) belangrijk als aanjager van new business, meer efficiency en
revolutionaire veranderingen in de wereld. Hier horen meestal innovatieve denkers en entrepreneurs
bij. Ons kapitaal investeren we in overwegend Nederlandse tech bedrijven, zodat we op locatie
ondersteuning en support kunnen bieden. Wil je een periode met ons meewerken en betrokken zijn
bij amazing tech start ups en scale ups? Dan wil het toeval dat we momenteel zoeken naar een
betrokken, communicatief vaardige stagiair. Bij voorkeur zou de startdatum van de stageperiode rond
1 mei 2019 zijn. Wij bieden een stage aan in een uitdagende en inspirerende omgeving.
De organisatie
TIIN Capital kenmerkt zich door haar informele sfeer. De organisatie bestaat uit 3 partners, die
dagelijks met het beheer van participaties bezig zijn en de contacten onderhouden met de informal
investors, family offices en andere stakeholders. Daarnaast is er een ondersteunende staf van 5
medewerkers, waaronder een investment manager, een CFO en een back office die analyses van
bedrijven en de financiële huishouding verzorgen.
De taken:
 Het ondersteunen van het team bij lopende en nieuwe investeringen, dit in de meeste brede zin.
 In kaart brengen van kansrijke investeringen, trends, innovaties, (business)opportunity’s en
risico’s.
 Ondersteuning bij het uitvoeren van (markt) analyses, (bedrijfs) onderzoeken en due diligence en
beoordelen van investeringsaanvragen binnen de door TIIN Capital gestelde financiële
randvoorwaarden en eisen.
 Het onderkennen van de nationale en internationale ontwikkelingen in de markt en trends, en het
hebben van inzicht in relevante innovaties en bedrijven.
Wie zoeken wij?
 WO-student(e) en zit je in het laatste jaar van de studie met een studie richting / ervaring in
(corporate) finance / investment banking / business administration.
 HBO-student(e) die in de laatste fase van de studie zit en met name excellent is in
finance/accounting
 Iemand met aantoonbare affiniteit met finance en strategie.
 Iemand met een overtuigende persoonlijkheid.
 Iemand met een ondernemende, pragmatische en zelfstandige werkhouding, goede analytische
vaardigheden
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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