STAGEPLAATSEN PRIVATE EQUITY EN REAL ESTATE INVESTMENT BIJ BUYSSE & PARTNERS
Ben jij geinteresseerd om werkervaring op te doen in Private Equity, en/of wil je mee op zoek gaan
naar potentieel nieuwe investeringen in iconisch vastgoed en/of investeringen in Latijns-Amerika?
Dan heeft Buysse & Parters een interessante stageplaats voor jou!
Over Buysse & Partners
Bij Buysse & Partners investeren we in groeibedrijven met een Belgische verankering, in iconisch
vastgoed en in fondsen & vastgoedprojecten in groeilanden in Latijns-Amerika.
Het 20-koppig team bestaat uit investment professionals met uiteenlopende ervaring: gaande van
internationale m&a-ervaring, investment banking, asset management en private equity. Het
hoofdkantoor van Buysse & Partners bevindt zich in Antwerpen, vlakbij het station van Berchem.
Wat houdt de stage in?
Jouw takenpakket bij Buysse & Partners is gevarieerd:
• Je leert investeringsopportuniteiten analyseren
• Je doet marktonderzoek en industrie-analyses om de meest interessante sectoren te
identificeren
• Je bent betrokken bij de opvolging van bestaande investeringen in portefeuille
• Je draagt bij aan de research en opmaak van presentaties en rapporten
• Je gaat mee op werk- en prospectiebezoeken.
Profielomschrijving
• Je bent (voor-) laatste jaar student in een masteropleiding met een analytische en financiële
focus
• Je bent taalvaardig: Nederlands is de voertaal op kantoor, Engels wordt vaak gebruikt bij
research, presentaties en rapportering. Je kan je kennis van het Frans en/of Spaans oefenen
met je Franstalige collega’s en door te werken op de portefeuille in Latijns-Amerika
• Je hebt een brede socio-economische interesse
• Je hebt een analytische mindset en je bent risicobewust
• Je hebt al een eerste stage-ervaring achter de rug
• Je bent leergierig en bulkt van de positieve energie.
What’s in it for you?
Bij Buysse & Partners kom je terecht in een ambitieuze organisatie die volop uitbreidt. We zijn een
team met korte rapporteringslijnen. Je krijgt de kans om zelfstandig te werken, er is ruimte voor eigen
initiatief en je wordt aangestuurd waar nodig. Afhankelijk van de tijd die je kan vrijmaken en de
ervaring die je hebt, kan een vergoeding besproken worden.
Sounds good?
Lijkt dit je interessant en kan je je hiervoor minimum 3 maanden vrijmaken? Dan kijken wij uit naar je
kandidatuur! Stuur je CV en motivatiebrief aan jobs@buysse-partners.com
Meer info over Buysse & Partners, het team en de portfolio lees je op www.buysse-partners.com
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