Investment Analyst internship – aim.group
Periode: zomer en/of najaar 2021, fulltime, min. 8 weken
Locatie: Gent, Poortakkerstraat 93

Over ons
aim.group is een familiale investeringsholding, opgericht in 2012 door ondernemer Dieter
Aelvoet. We ondernemen en investeren, samen met ambitieuze en getalenteerde
ondernemers, in B2B niche bedrijven met winstgevend groeipotentieel op lange termijn.
Wederzijds vertrouwen en respect, no-nonsense straight-talk en drive to excellence zijn de
waarden die bij ons centraal staan.

Stage opportuniteit
Ben jij geïnteresseerd om werkervaring op te doen in investment management? Wil je mee
op zoek gaan naar nieuwe investeringsopportuniteiten in Belgische KMO’s? Dan hebben
wij een interessante stageplaats voor jou.
Ter ondersteuning van ons versneld groeitraject zoeken we een stagiair(e). Je ondersteunt
het team in hun dagdagelijkse taken, concreet zal je:
•
•
•
•

Relevante markten/sectoren/trends in kaart brengen
Onderzoeken waar interessante investeringsopportuniteiten zich voordoen
Via verschillende kanalen research & analyse uitvoeren binnen duidelijke criteria
Helpen bij het opmaken van interne en externe documenten

Kortom een mooie opportuniteit om proactief te werken en initiatief te nemen, met de
nodige begeleiding en ondersteuning waar nodig, in een uitdagende en unieke context.

Over jou
•
•
•
•
•
•

Je bent een gedreven masterstudent in een economische richting met een focus op
finance/ondernemerschap
Je toont een oprechte interesse in het bedrijfsleven en kent de basisbegrippen van
corporate finance/investment management
Je bent leergierig en kan gedetailleerd en georganiseerd werken
Je kan vlot overweg met Excel & Powerpoint
Je bent in de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn op onze kantoren te Gent
Een eerste stage-ervaring is een plus

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een hands-on internship
Interessante leeropportuniteiten waardoor je jezelf verder kan ontwikkelen
Exposure naar en ondersteuning van het snelgroeiende aim.group team
Een dynamische en ondernemende sfeer
Gepaste vergoeding

Contact
Gelieve CV, korte motivatie en beschikbaarheid te bezorgen per mail aan
thomas.dewinter@aim.group, telefonisch bereikbaar op +32 491 74 60 54

