Functietitel:
Werkgever:
Locatie:

Business Analyst Private Equity
Main Capital Partners B.V.
Den Haag, Paleisstraat 6

Beschrijving Main Capital
Main Capital Partners is een strategische investeerder met circa EUR 400 miljoen onder management
gericht op succesvolle softwarebedrijven in de Benelux en Duitsland. Door haar sector focus in de
snelgroeiende softwaresector heeft Main een excellent trackrecord opgebouwd en behoort tot de best
presterende en meest gedifferentieerde investeerders in Europa.
Main Capital heeft op dit moment meer dan 30 ondernemingen en add-on acquisities in portfolio. Ons
snelgroeiende investeringsteam bestaat uit ruim 20 investment professionals. Naast het team in
Nederland, hebben wij ook een Duits investeringsteam operationeel gevestigd in Düsseldorf. Ook in
de Nordics zal binnenkort een vestiging worden geopend.
Naast het leveren van kapitaal, bedient Main haar portfolio bedrijven met kennis & ervaring, netwerk
opportunities en events zoals de Main Software 50, het Main Insight Event en de Main CTO Day. Onze
funders-base bestaat voornamelijk uit institutionele investeerders, family offices en vermogende
ondernemers. Kijk voor meer informatie op onze website: www.main.nl

Beschrijving Capaciteiten Business Analyst:
Main Capital is op zoek naar een ambitieuze, analytische sterke en ondernemende Business Analyst
met:
 Academische opleiding relevant voor de functie, (Economie, Recht, Finance en/of Bedrijfskunde)
 Vermogen om zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen in wisselende en uitdagende
werkomgevingen.
 Ondernemend en zelfdenkend, kortom een ‘self starter’
 Sterke analytische vaardigheden en uitstekende beheersing van financiële en management
boekhouding.
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden en integriteit, je communiceert met deal teams,
management teams en de lagen daar onder.
 Uitstekende beheersing van Engels en Nederlands in woord en geschrift is een must. Duits is een
pre.
 Affiniteit met Software/IT ondernemingen is een pre

Functieomschrijving:
De kandidaat treedt in dienst als “Business Analyst”. Je wordt onderdeel van het deal team. De taken
bestaan onder andere uit:
 In teamverband werken aan investeringstrajecten. Veelal wordt gewerkt aan een project met een
team bestaande uit een Business Analyst / Associate, (Sr.) Investment Manager en een Partner
 Proactief zoeken, contacten en presenteren van potentiele dealflow partijen
 Analyseren en inzichtelijk maken van cijfermatige informatie, het opzetten van financiële modellen
 Uitvoeren van commerciële markt en strategische analyses
 Vervaardigen van Investment Proposals en het verzorgen van een toelichting daarop.
 Mede verzorgen van de Quarterly Reporting en ondersteunen bij de events, de Main Software 50
en Main Insight



Assisteren van portfolio bedrijven met de strategische ontwikkelingen en het assisteren van
Investment Managers en Partners in hun dagelijkse beheer activiteiten.

Wat wij jou bieden:






Concurrerend salaris
Steile groeicurve in carrière pad.
In-depth en hands-on kennis en ervaring opdoen bij een professioneel investeringsfonds
Snel betrokken raken bij interessante investment opportunities waarbij direct veel
verantwoordelijkheden aan jou toekomen.
Leertraject met een combinatie van individuele opleidingen, kennis on the job en leermodules

Solliciteren
Om te reageren op deze vacature ontvangen wij graag een curriculum vitae, motivatiebrief en
cijferlijsten van genoten opleidingen op zowel de universiteit als de middelbare school.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contactgevens:
Contactpersoon
Postadres
Postcode + Plaats
Telefoon
E-mail
Website

: Pieter van Bodegraven
: Paleisstraat 6
: 2514 JA Den Haag
: 070-324 34 33
: pieter@main.nl & sjoerd@main.nl
: www.main.nl en www.main50.nl

