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FUNCTIE OMSCHRIJVING: Private Equity Stage (Nederland)  
 
Smile Invest is op zoek naar een enthousiaste en ondernemende student. Hij/zij assisteert het team in het 

onderzoeken en uitvoeren van investeringskansen, het beheer van bestaande portfolio en doen van 

marktonderzoek als onderdeel van een klein team ambitieuze investment professionals. De stage heeft een duur 

van 3 tot 6 maanden op het kantoor in Den Haag. 

 
Verantwoordelijkheden 
 

 Uitvoeren van financiële analyse en evalueren van investeringskansen 

 Ontwikkelen van marktonderzoek en het samenvatten/presenteren van bevindingen naar het team 

 Assisteren van het team in alle aspecten van deal executie, inclusief marktonderzoek en financiële 
due diligence  

 
Kwalificaties 
 

 Uitstekende academische prestaties op het gebied van techniek, economie of finance 

 Sterke affiniteit met corporate finance en investeren 

 Assertief, oog voor detail, met mogelijkheid om te werken onder hoge druk 

 Sterke people skills en vermogen om in een team te werken 

 Uitstekende beheersing Nederlandse en Engelse taal 

 
Persoonlijkheid 
 

 Ondernemend, neemt zelf initiatief 

 Positieve en gedreven instelling 

 Teamspeler  

 Integer en eerlijk 
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OVER SMILE INVEST 
 
Smile Invest is een onafhankelijk Benelux private equity fonds dat investeert in ambitieuze groeibedrijven. Wij 

focussen ons op innovatieve bedrijven die op basis van technologie of digitale innovatie versnelde groei kunnen 

realiseren. Sectoren waar we ons op richten zijn software, technology, healthcare en consumer products & 

services. Smile Invest heeft een fonds van €350m onder beheer afkomstig van succesvolle ondernemers en 

managers die hebben geïnvesteerd met oog op waarde creatie op de lange termijn. Het fonds heeft dan ook een 

evergreen structuur waardoor wij ons flexibel kunnen opstellen om een onderneming op de middellange termijn 

verder uit te bouwen, als minderheids- of meerderheidsaandeelhouder. Normaliter investeren wij €10-€50m+ in 

ondernemingen met een omzet van €10-€150m+. Ons team van ervaren en toegewijde investment professionals 

is gericht op het verder bouwen van succesvolle ondernemingen. Met een totaal van 120 jaar aan ervaring in het 

internationale bedrijfsleven en private equity, opgedaan over meer dan 85 transacties, partneren wij met 

aandeelhouders en management teams om duurzame groei te realiseren. Smile Invest heeft kantoren in 

Nederland en België en focust zich op investeringen in de Benelux.  

 
Contact details  
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