Ben jij een gedreven investment manager die een actieve rol wil spelen in het
neerzetten van de nieuwe standaard voor een ‘impact fund-of-funds’?
Wire Group, een specialist op het gebied van conscious wealth management en
impact investeren is op zoek naar iemand met een ruime achtergrond in private
equity (fonds)investeringen die complementair is aan ons bestaande
investeringsteam en kan bijdragen aan het opbouwen van het inspirerende en
toonaangevende Wire Private Markets Fund.
Wire Group is in 2010 opgericht met de missie om een bijdrage te leveren aan het
creëren van een waarde(n) gedreven economie die bewust bijdraagt aan welzijn voor al
het leven, in harmonie met de natuur, cultuur en samenleving. Onze impact visie is breed
en holistisch. We zijn ervan overtuigd dat het bijdragen aan positieve veranderingen in de
wereld begint met een hoger niveau van bewustzijn, vanuit onszelf, onze partners en
onze klanten - vermogende particulieren, families, ‘family offices’ en stichtingen.
We richten ons op educatie, onderzoek en strategie. En we ondersteunen onze klanten
om hun vermogen bewuster in te zetten (‘Conscious Wealth’), met als resultaat een
groeiende pool van ‘assets under impact’. We vormen een hecht en divers team waarin
autonomie, ondernemerschap, plezier en wederzijds vertrouwen kernwaardes zijn.
Op basis van 9 jaar track record hebben we met onze kennis en team een leidende positie
in de (Nederlandse) impact investeringsmarkt. De afgelopen drie jaar hebben we onze
klanten ondersteund om een unieke portefeuille van impact fondsen op te bouwen. Deze
ervaring consolideren we in het Wire Private Markets Fund (‘fund of funds’).
Als jij onze missie onderschrijft en denkt dat jij binnen het onderstaande profiel past, dan
horen we graag van jou.
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Binnen een compact team heb je een actieve rol in het opbouwen van een
top-kwaliteit portefeuille van impact fondsen door de beste managers te
selecteren die de ambities van ons fonds onderschrijven en waar kunnen maken;
Voorbereiden van analytische en kwantitatief onderbouwde investeringsvoorstellen
aan de investment committee;
Full-cycle investeringsactiviteiten: fonds due diligence, fiscaal-juridische
structurering, onderhandeling, inschrijving;
Portfolio management: prestaties van de fondsen doorlopend monitoren, handelen
waar nodig en rapporteren aan LPs;
Inzetten en/of opbouwen van een netwerk ten behoeve van het sourcen van
passende investeringen;

Wat wij zoeken
●
●

●
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Vrouw / man die professionele en/of ‘institutionele’ ervaring heeft met het doen
van (fonds)investeringen;
Professionele ervaring
○ 6+ jaar ‘full-cycle’ ervaring met private equity (fonds)investeringen, bij
voorkeur op institutioneel niveau
○ Zelfstandig uitvoeren van (fonds)investeringen, inclusief ‘due diligence’,
onderhandelingen en inschrijvingen
Ervaring met het vervullen van een actieve rol bij fondsinvesteringen, bijvoorbeeld
lidmaatschap ‘LP advisory committee’ is een pré maar geen vereiste;
Ervaring met impact investeren is een pré maar geen vereiste;
Zelf-reflectie en bereidheid om je continue te ontwikkelen op zowel zakelijk en
persoonlijk vlak passen binnen onze team cultuur;
Een passie voor het creëren van een mooiere en meer toekomstbestendige
wereld, ook (of juist) als dit betekent dat de bestaande (financiële) systemen ter
discussie worden gesteld.

We zoeken kandidaten die een overtuigende combinatie van zoveel mogelijk van de
bovenstaande attributen kunnen aantonen.
We komen graag met je in contact
Stuur ons a.u.b. een bericht van maximaal een A4 waarin je uitlegt wat jouw ambities
zijn en waarom jij je herkent in bovenstaand profiel.
Voor je sollicitatie en vragen kun je contact opnemen met: Paul Helmsing,
paul[at]wire-group.org - mobiel: 06 42993327 of Tera Terpstra tera[at]wire-group.org mobiel: 06 17014174
www.wire-group.org
Join Us - Talent for Conscious Wealth

