
 

 

 
Private Equity Internship bij Main Capital Partners  
Type stage: Meeloopstage  
Locatie: 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 25 investment professionals. Naast het team in Nederland, 
hebben wij ook een Duits investeringsteam operationeel gevestigd in Düsseldorf en een Zweeds investeringsteam 
in Stockholm. Het ambitie en werkniveau ligt hoog. Het senior team is betrokken als board member bij de 
verschillende portfolio ondernemingen. De filosofie is gericht op het bouwen van grotere high profile 
softwarebedrijven. 

 

Opdrachtomschrijving 
Wij bieden een WO student bedrijfskunde, economie of finance een interessante meeloopstage binnen onze 
organisatie. Binnen de stage zal je in contact komen met de verschillende facetten van het investeringsproces. Zo 
zal je meehelpen met het maken van marktanalyses, het maken van financiële analyses van potentiële 
investeringen en het zoeken naar potentiële investeringen. Main Capital organiseert ook jaarlijks meerdere events 
zoals de Main Software 50 en het Main Insight event. Ook hierbij kun je assisteren. 

 
Verantwoordelijkheden 

• Het in teamverband werken aan investeringstrajecten. Veelal wordt gewerkt aan een project met een team 
bestaande uit een Analyst, een (Sr.) Investment Manager en/of een Partner; 

• Het genereren van dealflow. 
• Het analyseren en inzichtelijk maken van (cijfermatige) informatie, het opzetten en analyseren van 

financiële) modellen en informatie; 

• Het (mede) uitvoeren van marktanalyses; 
• Het vervaardigen van PowerPoint (strategie)presentaties; 
• Het assisteren bij commerciële markt en strategie analyses; 
• Het assisteren van de Analysts, Investment Managers en Partners.  

 

Profiel student 
Wij zijn op zoek naar een wo-student(e) bedrijfskunde of (bedrijfs)economie, die zich in het laatste jaar van 

zijn/haar masterstudie bevindt. Verder zoeken wij iemand met de ambitie om zich verder te ontwikkelen die 
bovendien sterk commercieel ingesteld is en analytisch sterk. Uitstekende beheersing van Engels en Nederlands in 
woord en geschrift is een must. Duits is een plus. Het kunnen werken in teamverband is een vereiste. Tenslotte is een 
proactieve en ondernemende instelling van groot belang. 
 
Bij wederzijdse interesse is er de mogelijkheid om na de stageperiode in dienst te treden als Business 
Analyst. 

 
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                   : Sjoerd Aarts 
Postadres                             : Paleisstraat 6 
Postcode + Plaats                : 2514 JA Den Haag 
Telefoon                               : 070-324 34 33 
E-mail                                    : sjoerd@main.nl 
Website                                : www.main.nl 
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