Droombaan voor analisten met change-making ambitie!

Wil jij met gedreven top ondernemers bouwen aan een betere toekomst? Bijdragen aan een circulaire
revolutie en energie transitie, invloed hebben op een gezondere leefstijl en inclusieve banen voor de toekomst
creëren? Dan is deze vacature mogelijk iets voor jou! We hebben plek voor slimme, impact gedreven en
leergierige talenten die in Venture Capital willen werken en willen leren investeren in de meest ambitieuze en
impactvolle ondernemers van de toekomst. Ben jij dit? Lees verder!
Wie en wat is Rubio Impact Ventures?

Wij zijn het toonaangevende investeringsfonds voor impact startups and scale-ups in Nederland en zijn ervan
overtuigd dat de meest duurzame ondernemingen van onze tijd diegenen zijn die oplossingen bieden voor de
grootste uitdagingen in onze samenleving. Vanuit hartje Amsterdam investeren we in de meest ambitieuze
ondernemingen die het systeem kunnen veranderen. Wij bewijzen dat impact en rendement elkaar versterken
en rekenen onszelf af op zowel financiële als impact doelstellingen.
Wij begonnen ooit in 2014 (toen nog Social Impact Ventures) met Willemijn Verloop (founder/CEO War Child
en founder Social Enterprise NL), Machtelt Groothuis (McKinsey & Co, AlpInvest Partners en 3i Group plc)
samen met Helmer Schukken (Quintel, GF Energy enSungevity) en Warner Philips (Nesbic, founder Tendris en
investor in impact unicorns in Sillicon Valley). De founders vormen een team samen met een diverse groep van
slimme en zeer gedreven top professionals met een missie.
Rubio investeert in ondernemingen met game-changing potentieel in drie thema’s: Circular Solutions, People
Power en Healthy Living. Momenteel hebben we in 18 bedrijven geïnvesteerd en recent is er een tweede
fonds opgehaald. Met ruim €100 miljoen onder management zijn we een van de grotere impact fondsen van
Europa (en ook nog de beste volgens Financial Investigator).
Wie zoeken wij?

We zoeken top analisten die Rubio komen versterken en willen bijdragen aan onze missie. Je leert het Venture
Capital vak bij ons van een zeer ervaren, ambitieus en gedreven team. Diversiteit in het team staat bij ons hoog
in het vaandel. Meet the Rubio team here!
Je ondersteunt het team bij het doen van een investering, je leert wat er nodig is om tot een
investeringsbeslissing te komen en werkt op gedegen wijze markt- en concurrentieanalyses en financiële
modellen uit. Je bent betrokken bij deals vanaf het begin (dealsourcing) tot aan de termsheet en het doen van
de daadwerkelijke deal. Daarnaast kijk je ook mee bij een onderneming waarin Rubio investeert zodat je ziet
wat er gebeurt met jouw analyses. Daardoor krijg je bij Rubio in korte tijd een compleet beeld van alle stijlen,
gebieden en dwarsdoorsneden van het (impact) investeren. De leercurve bij Rubio is steil. Om je daarbij te
helpen hebben we een speciaal intern 2-jarig opleidingsprogramma voor analisten.
Wij zoeken een impact gedreven toptalent die voldoet aan de volgende criteria:
• Afgeronde WO-studie;
• Minimaal 1 (liefst 2) stage(s) gelopen binnen Venture Capital of Private Equity;
• Vloeiend in Engels;
• Ambitieus en ondernemend;
• Proactief en nieuwsgierig;
• Analytisch sterk en kan zaken helder en gestructureerd formuleren;

Pas jij in het plaatje en wil je niks liever dan werken bij een Venture Capital partij met maatschappelijke
impact?
Solliciteer dan nu!
Stuur je CV en cijferlijsten (master, bachelor en middelbare school) voor 12 januari 2021 naar Sophie van Odijk
(s.vanodijk@rdrecruitment.nl) of Philippe den Hollander (p.denhollander@rdrecruitment.nl) en vermeld in het
onderwerp “analistenpositie Rubio”. Wij nemen contact met jou op!

