STAGEPLAATS – LEGIA CAPITAL
Over Legia Capital
Legia Capital is een private investeringsmaatschappij die participaties neemt in kleine en middelgrote
ondernemingen met een industrieel profiel die klaar zijn voor consolidatie, internationalisatie en het
ontwikkelen van nieuwe markten. Onze doelstelling is om ondernemers en ondernemende managers in
staat te stellen een groeiverhaal te schrijven en waarde te creëren. We investeren vanuit strategisch
perspectief, zonder voorafgaande exit strategie en de bijhorende druk om een snelle verkoop na te
streven. We onderscheiden ons van andere fondsen door onze hands-on approach waarbij we op
wekelijkse basis aanwezig zijn bij onze participaties om hen te assisteren bij strategische en groeiprojecten. Onze focus ligt op bedrijven met een B2B footprint en een EBITDA tussen €1.5m en €5m.
Momenteel hebben we een meerderheid in 8 participaties in België en Nederland.
Legia Capital bestaat uit een jong team van drie personen met een zeer diverse achtergrond gaande van
corporate finance en private equity tot strategy consulting. Ons kantoor ligt in Gent, vlakbij de snelweg
en bereikbaar via het openbaar vervoer.
Job omschrijving
Legia Capital biedt aan studenten de opportuniteit om ervaring op te doen in de Private Equity sector.
Voor een periode van 6 weken tot 6 maanden zal je integraal deel uitmaken van het investeringsteam en
meewerken aan:
▪
▪
▪
▪
▪

Analyseren van financiële cijfers en waarderen van potentiële overnametargets;
Diepgaand onderzoeken van strategie, markt en concurrentie van overnametargets;
Ad-hoc analyses voor bestaande participaties (add-on overnames, sectortrends, …);
Ondersteunen van het team tijdens due diligence onderzoeken, onderhandelingen en
contractwerk bij lopende deals;
Opvolgen van de resultaten van bestaande participaties en assistentie bij de implementatie van
onze groeistrategie.

De stage kan zowel tijdens de zomermaanden als gedurende het academische jaar plaatsvinden.
Gewenst profiel
Wij hebben een sterke voorkeur voor profielen die zich in onderstaande competenties herkennen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MBA of Master in Handelsingenieur, TEW of EW;
Sterke interesse in Corporate Finance en Private equity;
Passie voor ondernemen;
Dynamische en leergierige team-player met sterke sociale vaardigheden;
Analytische mindset en pragmatische aanpak;
Nederlandstalig;

Wij bieden jou
De opportuniteit om een eerste professionele ervaring op te doen in een snelgroeiende en hechte speler
met veel leermogelijkheden, professionele begeleiding en een goede werksfeer.
Indien je geïnteresseerd bent, gelieve een e-mail te sturen naar thomas@legiacapital.com met hierbij je
CV en motivatiebrief. Uitgekozen kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een interview als onderdeel
van de selectieprocedure.
_________

