Stagiair Pindustry
Zoek jij een stage bij een hands-on private equity partij? Wil jij in een klein en enthousiast team werken waar je
snel verantwoordelijkheid krijgt? Dan zoeken wij jou!
Wat zijn je taken?
• Je maakt actief deel uit van ons team en ondersteunt ons in de verschillende facetten van het
investeringstraject
• Je verricht markt- en bedrijfsonderzoeken, in het kader van potentiële investeringen
• Je ondersteunt bij het beheren en analyseren van portfoliobedrijven
• Je verwerkt informatie verkregen uit meetings en maakt overzichten en planningen
Wie zoeken wij?
• Je bent bezig met een WO-opleiding (einde bachelor of mastersopleiding) met een numerieke focus (bij
voorkeur economie, econometrie, finance of bedrijfskunde)
• Je hebt tijdens je studie bovengemiddelde studieresultaten behaald en je hebt je daarnaast ontwikkeld
d.m.v. een of meerdere nevenactiviteiten
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend (in woord en schrift)
• Je bent energiek, proactief en zeer doelgericht
• Je bent analytisch, ambitieus en ondernemend en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Ervaring via eerdere stages in private equity, M&A, corporate finance of strategy consulting is een pre
Wie zijn wij?
Pindustry is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die investeert in bedrijven in de Benelux, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland. We focussen op bedrijven met een omzet tot € 75 miljoen die innovatieve industriële
producten ontwikkelen. Met onze hands-on investeringsstrategie willen wij bedrijven (uit)bouwen, samen met
het management. Wij zijn proactief en werken als partners samen met managementteams om het
groeipotentieel van hun bedrijf te realiseren. Onze aanpak wordt bepaald door onze persoonlijke inzet en
betrokkenheid. Binnen ons team zijn de beslislijnen kort en is de cultuur ondernemend en informeel.
Wat bieden wij?
Wij bieden de mogelijkheid om minstens 4 maanden (startdatum en duur van stage in overleg) volwaardig in ons
team mee te draaien. Daarbij horen een steile groeicurve en een inspirerende werkomgeving. Je stagevergoeding
bedraagt € 950,- bruto per maand.
Interesse?
Mail je CV, motivatiebrief en je cijferlijsten aan HR@pindustry.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je
contact opnemen met een van onze HR adviseurs, 030-6779103.

