
 

VACATURE 
Anders Invest is een investeringsmaatschappij die investeert in industriële bedrijven, (zorg)vastgoed, 
food & agri en greentech. Wij doen het Anders: zijn gericht op de lange termijn, betrokken en werken 
op een manier waarbij relaties centraal staan. Onze kernwaarden zijn duurzaamheid, transparantie en 
wederkerigheid. 

Sinds de oprichting in 2014 zijn 6 investeringsfondsen opgezet met een totaal volume van circa 300 
miljoen euro. Het kapitaal is verschaft door ruim 300 ondernemende investeerders, family offices en 
het fondsmanagement zelf. Anders Invest kenmerkt zich door een positieve werkcultuur waarin 
onderling vertrouwen de basis vormt. Het team bestaat uit 22 personen en we verwachten de komende 
jaren verder te groeien. 

Daarom zoeken wij voor het Industriefonds een 

 

Business Analyst (32-40 uur | Maarsbergen) 
 

Het Industriefonds is het eerste fonds waarmee Anders Invest in 2014 is begonnen. Het industriefonds 
bestaat inmiddels uit 25 Nederlandse maak-/productie-bedrijven met gemiddeld circa 20 miljoen euro 
omzet met hoofdzakelijk eigen producten. De bedrijven zijn actief in verschillende industriën varierend 
van bouwtoelevering, maritiem, automotive, toelevering food tot machinebouw. Het fonds blijft 
groeien door acquisities van nieuwe bedrijven en toevoegingen aan de bestaande portfoliobedrijven. 
Ten behoeve van ondersteuning in het acquisitieproces van deals en ondersteuning van bedrijven in 
de bestaande portfolio zoeken wij een business analyst.  

Hierin werk je mee aan en ben je (mede)verantwoordelijk voor: 

- Het analyseren en inzichtelijk maken van cijfermatige informatie en het opstellen van 
financiële modellen voor investeringscasussen; 

- Het voorbereiden van investeringsmemoranda en presentaties ten behoeve van investeerders 
en banken;  

- Het meehelpen uitvoeren van gedetailleerde commerciële, juridische en financiële 
boekenonderzoeken bij overnametrajecten; 

- Ondersteuning van de investment managers van de portfolio bedrijven door bijvoorbeeld het 
vergaren van kennis over de markten waarin de bedrijven actief zijn en het onderzoeken van 
trend en marktontwikkelingen die een impact hebben op de betreffende bedrijven; 

- Ondersteuning bij het zoeken naar kansen om het portfolio van Anders Invest verder uit te 
breiden door het aandragen van passende investeringskansen; 

- Het opstellen van presentaties en rapportages over de voortgang van de portfolio bedrijven; 
- Ondersteuning bij administratieve en praktische zaken van het Industriefonds, zoals het 

voorbereiden van bijeenkomsten voor onze investeerders. 

 

 



 

Wij zoeken iemand die zich herkent in de volgende kenmerken: 

- Afgeronde academische opleiding relevant voor de functie, hierbij kan gedacht worden een 
technische opleiding, (bedrijfs)economie of bedrijfskunde, aangevuld met flinke technische 
affiniteit; 

- 2 tot 3 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld in een corporate finance omgeving, 
strategisch consultant, board-assistent of business analyst bij een technische onderneming. 
Het hebben van transactie-ervaring is een pré; 

- Creatieve en ondernemende persoonlijkheid met goed ontwikkelde algemene interesses en 
een teamgerichte en prestatiegerichte mentaliteit; 

- Proactieve, pragmatische en oplossingsgerichte werkhouding; 
- Persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en oog voor detail zijn 

belangrijk voor je; 
- Aantoonbare kwantitatieve en kwalitatieve analysevaardigheden;  
- Sterke communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands, Engels en bij voorkeur Duits. 

Met deze functie kijk je diep in de keuken van veel verschillende bedrijven en werk je mee aan 
uitdagende acquisitie trajecten. Je werkt rechtstreeks met de investment managers en partners van 
het Industriefonds wat resulteert in een stijle leercurve.  

We houden kantoor op het prachtige Landgoed Anderstein in Maarsbergen, maar werken gebeurd ook 
regelmatig bij één van onze deelnemingen door het hele land en kan eveneens deels vanuit huis. Je 
gaat hierbij onderdeel uitmaken van een energiek en enthousiast team van ruim 20 mensen dat 
dagelijks werkt aan haar missie om investeerders een goed rendement te bieden op een manier die 
recht doet aan haar kernwaarden.  

 

Voor deze vacature werken wij samen met Executive Search bureau Lens, uit Amsterdam. Heb je 
interesse en pas je goed in deze rol? Solliciteer dan voor 21 januari bij Bart Heerdink 
via bart.heerdink@lens.careers. 

 

 

*Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld* 

 


