VACATURE
Aandelen Analist
Juno Investment Partners
Onze organisatie
Juno is een jong en sterk groeiende fund manager, opgericht in 2007. Juno heeft het beheer over haar
eigen beleggingsfonds, het Juno Selection Fund. Het belegt in Europese beursgenoteerde
familiebedrijven. Het Fonds heeft als enig Nederlands fonds voor Europese Mid-cap aandelen 5
sterren van Morningstar gekregen. Het trackrecord van het Fonds hoort bij de allerbeste in Europa.
Daarnaast beheert Juno een aantal grote directe vermogens-beheermandaten. Het totale vermogen
onder beheer bedraagt meer dan € 170 Mio. Juno publiceert geen research en is volledig
onafhankelijk van financiële marktpartijen.
Functie
Als gevolg van de sterke groei in het beheerd vermogen, zoeken we een financieel analist in aandelen.
Je helpt bij het identificeren, analyseren en waarderen van een selecte groep bijzondere Europese
middelgrote (tot 4 Mrd) en kleinere (vanaf 250 M) beursgenoteerde (familie-)bedrijven. Daarnaast
assisteer je de portfoliomanagers bij de uitvoering van het investeringsbeleid.
Hoe ziet je functie bij Juno eruit?
Juno heeft een lange termijn investeringsfilosofie. De investeringsstijl is te karakteriseren door een
fundamentele, bottom-up gedreven (eigen) analyse. Deze resulteert in een zeer geconcentreerde
investeringsportefeuille van 10 tot 15 bedrijven die zeer intensief gevolgd worden. Bij die stijl hoort
daarom een zeer gedegen kennis van de industrieën, bedrijfstakken en bedrijven waarin we
investeren. Je krijgt bij ons de tijd en ruimte om die kennis op-, en uit te bouwen.
Jij bent medeverantwoordelijk voor het helpen identificeren van beursgenoteerde (familie-)bedrijven
die aan onze strikte criteria voldoen. Daartoe kun je met ons in heel Europa op zoek gaan naar
geschikte ondernemingen. Je analyseert de operationele, maar uiteraard ook de financiële zijde van
deze bedrijven. Hierbij hoort het regelmatig persoonlijk bezoeken van deze ondernemingen. Hierbij
is het uiteraard een groot voordeel als je je talen goed spreekt.
Je ondersteunt de partners in de portfoliomanagement activiteiten, alsook bij het samenstellen van
(kwartaal) rapportages, presentaties en seminars aan geïnteresseerden partijen. Hierbij is integriteit,
discretie en deskundigheid van groot belang.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
 Het identificeren, analyseren en waarderen van Europese beursgenoteerde bedrijven;
 Het continu monitoren van deze bedrijven;
 Kwantitatief én kwalitatief kunnen motiveren van je (investerings-) keuzes;
 Het up-to-date houden en verder verbeteren van de interne waarderingsmethodiek;
 Het leveren van een bijdrage aan het portfoliomanagement proces;
 Het leveren van bijdragen aan de kwartaalberichten en presentaties aan geïnteresseerden;
 Het houden van presentaties aan (potentiële) klanten: zowel particulier als institutioneel;
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Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar iemand die analytisch zeer sterk is, met een kritische en originele geest. Je hebt
de nieuwsgierigheid en kunde jouw onbekende bedrijven te doorgronden en dit te vertalen naar
investeringsideeën. Je bent communicatief zeer vaardig. Je weet mensen te overtuigen met jouw
adviezen. Je staat stevig in je schoenen en bent ook een volwassen gesprekspartner voor het
management van onze deelnemingen. Je wacht niet af, maar neemt veel initiatief en geeft tevens proactief advies. Tenslotte ben je goed in het plannen en organiseren van je eigen werkzaamheden.
Werk- en denkniveau (harde criteria)







Afgeronde academische opleiding met goede cijfers in een financiële of economische
studierichting.
Enkele jaren relevante werkervaring.
Sterke analytische vaardigheden en kennis van financiële waarderingsmodellen.
Uitstekende beheersing Engelse taal, additionele Europese talen een pré.
Nieuwsgierig en leergierig met een oprechte passie om te investeren;
Bij voorkeur reeds actief in het CFA, of een soortgelijk programma, danwel succesvol afgerond;

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. We ontvangen graag je gemotiveerde brief met CV op onderstaand
adres of via het emailadres: vacatures@juno-invest.com. Een case study en assessment maken deel
uit van de selectieprocedure. Voor nadere informatie kun je bellen met Ernest van Tuyll op
070.24.00.247.

Juno Investment Partners
Villa Maarheeze
Rijksstraatweg 675
2245 CB, Wassenaar
Tel: 070.24.00.247
www.juno-invest.com

Noot voor bureaus: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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