Over Victus Participations
Victus is het eerste onafhankelijke investeringsfonds dat groei- en buy-out kapitaal exclusief ter
beschikking stelt aan volwassen Food & Agri bedrijven in de Benelux. Het fonds stelt zich ten doel om
sterke bedrijven nog beter te maken. Hierbij heeft Victus zich verzekerd van de actieve steun van
ervaren Food & Agri ondernemers. Door de sectorfocus van het fonds en haar uitgebreide netwerk
brengt Victus bij al haar parcticipaties relevante kennis aan tafel.
Victus opereert volledig onafhankelijk en heeft een fonds I van EUR 90 miljoen opgehaald bij zowel
Nederlands als Belgische investeeerders. Er wordt geïnvesteerd in bedrijven met een
ondernemingswaarde tussen de €10 en 200 miljoen. Na de investering blijft Victus actief betrokken
bij de onderneming en wordt gewerkt aan duurzame waardecreatie. In juli 2020 heeft Victus haar
eerste investering in België succesvol afgerond.
Functieomschrijving
De gezochte persoon is een high-potential met oprechte interesse in private equity en in het werken
met ondernemers. De kandidaat is een echte team speler met energie, analytisch sterk en kan ook
zelfstandig functioneren.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
• Marktonderzoek en analyses
• Ondersteuning bij acquisities en financieringen
• Financieel modelleren en analyses; en
• Monitoring van de portfolio bedrijven
Functie-eisen
• Afgeronde master in relevante studierichting;
• Analytisch sterk en zelfstandig in staat om markt-, bedrijfsspecifieke en financiële informatie
te analyseren en beoordelen;
• Uitstekende Excel en PowerPoint vaardigheden;
• Affiniteit met mid-market bedrijven en ‘connectie’ met ondernemers;
• Van nature zelfverzekerd met professionele en commerciële flair;
• Vloeiend in Nederlands en Engels (woord en schrift); en
• (Stage) ervaring in M&A, investment banking, private equity, venture capital of consultancy is
een pré
Arbeidsvoorwaarden
Tijdens een stage bij Victus wordt je gezien als volwaardig lid van ons team en krijg je de kans jezelf
te ontwikkelen en bewijzen als investment professional in spe. Vanwege ons ondernemende karakter
vragen wij ook van onze stagiairs een proactieve, verantwoordelijke instelling.
Solliciteren of vragen?
Neem contact op met Laura De Nys: Laura.Denys@VictusParticipations.com
Telefoon: +31 (0)6 – 10 16 80 93
Victus Participations,
De Boelelaan 7, 1083HJ Amsterdam
Gedurende het hele jaar zijn er stage mogelijkheden (voor een periode van bij voorkeur minimaal 3
maanden). De eerstvolgende beschikbaarheid is januari 2020.
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