Type:
Plaats:
Duur:
Deadline:
Vergoeding:

Werkstage
Amsterdam
4 maanden (minimaal, langer mogelijk in gezamenlijk overleg)
Geen (doorlopend)
Marktconform

Stage
Emendo Capital is doorlopend op zoek naar stagiairs om ons team tijdelijk te versterken. Gedurende een
stage ben je volledig onderdeel van ons team en maak je zodoende kennis met alle facetten van ons werk.
Omdat we een klein team vormen, word je geacht om je ondernemend, proactief en flexibel op te stellen. Daar
staat tegenover dat je bij een veelvoud van projecten en situaties betrokken zult worden, waardoor je in een
korte tijd veel zult zien en leren. Je zult ons onder andere ondersteunen met het analyseren van bedrijven,
industrieën en specifieke investeringsopportuniteiten en bij het maken van pitchboeken, presentaties en
financiële modellen. Op deze wijze krijg je een optimale indruk of een carrière in corporate finance iets voor
jou is.

Profiel
Emendo zoekt naar studenten die aan het einde van hun bachelor en/of met hun master bezig zijn en een
sterke interesse hebben voor corporate finance, consulting en/of private equity. We zoeken naar kandidaten
die over de volgende vaardigheden beschikken:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent bezig aan een academische studie en hebt aantoonbare affiniteit met economische /
bedrijfskundige vraagstukken
Je hebt gedurende je studie bovengemiddelde studieresultaten behaald en je daarnaast ontwikkeld
d.m.v. één of meerdere nevenactiviteiten
Je beschikt over sterke analytische vaardigheden
Je bent ondernemend van aard en pakt proactief en zelfstandig zaken op
Je gedijt het beste in een ambitieuze omgeving waarin je eigen aandeel in succes groot is
Je bent vloeiend in zowel de Nederlandse als Engelse taal

Indien je geïnteresseerd bent ontvangen we graag je sollicitatiebrief, CV en cijferlijst(en). Je kunt deze
sturen naar recruitment@emendocapital.com.
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