Ben jij een ondernemende investment manager die een actieve rol wil spelen
in het neerzetten van de nieuwe standaard voor een ‘impact fund-of-funds’?
Wil jij je kennis en ervaring op het vlak van investeren inzetten binnen ons
gedreven team & dynamische werkveld en op die manier bijdragen aan een
Bewuste Economie?

Wij zijn op zoek naar iemand met een ruime achtergrond in private equity
(fonds)investeringen die complementair is aan ons bestaande team en kan
bijdragen aan het opbouwen van het inspirerende en toonaangevende Wire
Private Markets Fund (bij voorkeur een vrouw).
Wire Group, opgericht in 2010, werkt aan een Bewuste Economie – een economie met
waarde creatie voor al het leven als fundament. Wire Group is specialist op het gebied van
Impact Investeren en Bewuste Vermogensallocatie. Samen met haar partners en klanten
onderzoekt en biedt het bedrijf manieren om vermogen steeds bewuster in te zetten ten
behoeve van meervoudige waarde – voor sociaal, ecologisch, financieel en persoonlijk
rendement.
Het recent gelanceerde Wire Private Market Fonds (www.wireprivatemarketsfund.nl) komt
voort uit onze solide positie in de internationale impact private equity markt. WMPF
investeert in een streefportefeuille van 12 tot 15 van de beste impactfondsen wereldwijd
die een positieve impact op natuur en mens nastreven. De onderliggende 150 tot 250
impactbedrijven dragen bij aan systeemverandering door innovatieve producten en
diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Zo kun je denken aan bedrijven die bezig zijn met
digitale onderwijsvernieuwing, gezondheidszorg, vleesvervangers en duurzame bosbouw
en natuurbeheer.
Ons team bestaat uit gedreven impact professionals met een diepgaande praktijk en
onderzoekservaring op het gebied van impact investeren, VC/PE, vermogenseducatie,
impact meting en systeemverandering. We zijn een hecht en divers team, waarin
ondernemerschap, autonomie, aandacht, plezier en vertrouwen onze kernwaardes zijn.

We werken vanuit onze Home of Conscious Wealth op een prachtige locatie in het centrum
van Utrecht. Dit is niet alleen inspirerende werkplek, maar ook een ‘thuis’ voor ons team en
de relaties met wie we samenwerken.
Investment manager
Binnen het team ben je samen met de fondsmanager verantwoordelijk voor het uitbouwen
van het Wire Private Markets fund.
• Binnen een compact team heb je een actieve rol in het opbouwen van een topkwaliteit
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.
Onze ideale kandidaat
• Is bij voorkeur een vrouw die als professional ervaring heeft met het doen van
(fonds)investeringen in private equity;
• Is in staat zelfstandig (fonds)investeringen uit te voeren, inclusief ‘due diligence’,
onderhandelingen en inschrijvingen
• Heeft ervaring heeft met impact investeren (is een pré maar geen vereiste);
• Heeft een ondernemende instelling en bereidheid om samen met het team WPMF
verder uit te bouwen
• Heeft 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.
• Beschikt over zelfreflectie en bereidheid om je continue te ontwikkelen op zowel
zakelijk en persoonlijk vlak;
Als jij onze missie onderschrijft, enthousiast wordt van de rol en past binnen ons profiel,
dan horen we graag van jou! Stuur ons a.u.b. een bericht van maximaal één A4 waarin je
uitlegt wat jouw ambities zijn en waarom jij je herkent in bovenstaand profiel. Je kan dit
bericht samen met je CV sturen naar: hello@wire-group.org
Wil je eerst kort telefonisch contact, neem dan contact op met Paul Helmsing
06-42993327 of via Paul@wire-group.org.

