Corporate Finance intern
Als onderdeel van het Corporate Finance team van Momentum Capital werk je mee aan de
begeleiding bij koop en verkoop van ondernemingen, bedrijfswaarderingen, het regelen van
financiering en overige strategische vraagstukken.
De meest voorkomende werkzaamheden zijn onder andere:
•
•
•

Het verzamelen en analyseren van bedrijfs- en marktgegevens;
Het opstellen van Excel-modellen ter onderbouwing van een waardering, pricing of rendement
doelstelling;
Maken van presentaties, zowel voor interne als externe doeleinden.

De organisatie
Momentum Capital is een ondernemende investeringsmaatschappij met een internationale scope.
Samen met betrokken co-investeerders pleegt Momentum Capital investeringen buiten de beurs met
als doel naast financiële waarde ook zoveel mogelijk maatschappelijke en ecologische waarde te
creëren. Langs die weg zijn in 15 jaar diverse impact companies gebouwd in verschillende sectoren,
zoals Energy, Leisure, Lighting en Urban. Met een totale waarde van boven de 450 miljoen euro heeft
Momentum haar ondernemend businessmodel getest, geïtereerd en bewezen.
Het Momentum Model is zo een blauwdruk geworden voor succesvolle projecten, bedrijven en
branches. Bij Momentum werken ongeveer 40 trotse medewerkers, elk specialist in zijn of haar eigen
vakgebied. Van marketeers tot juristen, van relatiebeheerders tot business developers.
Gekscherend zeggen wij intern ‘never a dull Momentum’, en dat klopt echt. Momentum is altijd in
beweging, vraagt altijd het uiterste van iedereen aan boord en creëert daardoor steevast meer dan
wie dan ook voor mogelijk hield. Zo dagen we elkaar elke dag uit om te bouwen aan meerwaarde.
En dat geeft voldoening.
Meer informatie over Momentum Capital: www.momentumcapital.nl

IDEALE KANDIDATEN PROFIEL
•
•
•

•
•
•

Universitair student in het (voor)laatste jaar met een studierichting (bedrijfs)economie,
bedrijfskunde, econometrie of een technische studie;
Bovengemiddelde studieresultaten gecombineerd met nevenactiviteiten;
Je herkent jezelf in de volgende kenmerken:
o Ondernemend, ambitieus en gedreven;
o Gedisciplineerd, zelfmotiverend en initiatiefrijk;
o Analytisch en zorgvuldig;
o Commercieel en communicatief;
o Teamspeler.
Affiniteit met financiële vraagstukken en het maken van presentaties met oog voor detail;
Je bent 3 - 6 maanden beschikbaar
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

Wij bieden:
• Een ondernemende werkomgeving met gedreven collega’s;
• Een te gekke werkplek in Amsterdam-Oost;
• Een afwisselende stageplek met een vergoeding;
• Teamuitjes, borrels en een cadeautje voor je verjaardag.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met Arjan Bomkamp via a.bomkamp@momentumcapital.nl

