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Rekrutering en selectie Private Equity Analyst 

 
Vectis Private Equity (www.vectispe.be) is een onafhankelijk private equity fonds gericht op Belgische, 
mature, succesvolle KMO’s met duidelijk groeipotentieel. Vectis is reeds meer dan 15 jaar actief en 
beheert momenteel ongeveer €100 miljoen. Vectis ondersteunt ondernemers en managementteams bij 
het realiseren van hun groeiambities, door kapitaal ter beschikking te stellen en ondersteuning te bieden 
in financiële en strategische vraagstukken. Via een persoonlijke en resultaatsgerichte aanpak streeft 
Vectis naar een nauw partnership met hun participaties, steunend op ondernemersmentaliteit en een 
sterk betrokken aanpak. 

Om het team te versterken en hun verdere groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar een competente 

(m/v): 

 

Private Equity Analyst 
Ondernemende finance professional met business inzicht 

 
JOUW FUNCTIE 

Als Private Equity Analyst werk je samen met de andere leden van het team aan projecten en draag je 

verantwoordelijkheid over een aantal belangrijke taken: 

• Je start met het uitvoeren van marktresearch en brengt sectoren zeer degelijk in kaart.  Aan 

de hand van gedegen analyses toon je kennis van zaken wat betreft sector en mogelijke 

projecten.  

• Je identificeert en analyseert interessante investeringsmogelijkheden, via een diepgaande 

evaluatie van financiële jaarcijfers en persberichten, en door het pro-actief contacteren van 

potentiële prospecten.  

• Je structureert investeringen en ondersteunt in trajecten. Je verzorgt de opmaak en verfijning 

van financiële boordtabellen ter opvolging van de performantie en besluitvorming.  

• Daarnaast ondersteun je mogelijke acquisitie-en groeistrategieën. Je bereidt 

investeringsnota’s voor en assisteert in auditprocessen en juridische negotiaties.  

• Je volgt portfoliobedrijven en hun uitdagingen op de voet en hebt een radar voor het 

detecteren en analyseren van opportuniteiten.  

• Tenslotte ben je ook betrokken in de voorbereiding en uitvoering van eventuele exits en werk 

je actief mee aan een optimale interne werking bij Vectis.  

 
JOUW PROFIEL 
Je masterdiploma (eventueel aangevuld met een MBA of master in Finance), je ‘business-denken’, je 

eerste relevante werkervaring op vlak van strategy consulting, private equity of corporate finance en 

uitstekende IT-kennis vormen de basis voor het opnemen van deze functie. 

Je onderscheidt je echter door je competenties en persoonlijkheid: 

• Je bent leergierig, hebt een sterke analytische en cijfermatige focus en toont een zelfstandige 

en ondernemende instelling.  

• Je bezit een flair die anderen overtuigt, waarmee je connecteert en waarbij je assertief maar 

professioneel zaken benoemt.  

• Je bent een joviale teamplayer die diplomatie en empathie koppelt aan daadkracht en 

doorzettingsvermogen.  

• Je bent een netwerker die zich met gemak aanpast aan diverse omgevingen. 
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AANBOD 

• ‘On the job’ begeleiding door een professioneel en gedreven team waar je welkom bent om je 
interesse in KMO’s en analytische expertise te valoriseren. 

• Leer-en groeiopportuniteiten binnen een omgeving waar je initiatief kan nemen en 
verantwoordelijkheid krijgt. 

  
INTERESSE ?  
Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. Je reactie wordt snel en confidentieel 
behandeld. 
Vragen? Contacteer Lies Allegaert op +32 9 242 53 28. 
 


