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EQUITY RESEARCH ANALYST 

 

Je wordt onderdeel van het investment team van Farringdon Capital Management en 

ondersteunt bij het genereren van ideeën, selecteren van aandelen en het monitoren 

van de aandelenposities voor de fondsen onder ons beheer. Je werkt direct samen met 

de Senior Research Analyst en draagt zo actief bij aan de performance die wij realiseren 

voor onze klanten.  

Je hebt een overduidelijke passie voor beleggen. Je deelt onze investeringsfilosofie dat de 

intrinsieke waarde van bedrijven het uitgangpunt is voor de koers van een aandeel.  

WAT DOET FARRINGDON? 

Farringdon is een Investment Manager met circa EUR 200 miljoen onder beheer. We 

hanteren twee investeringsstrategieën: 

1. Global Market Neutral  

2. European Long Only  

Ons team is klein en zeer gespecialiseerd. Onze investeringsfilosofie zet de intrinsieke 

waarde van bedrijven centraal. We zijn lange-termijn investeerders en handelen vaak 

contrair aan de markt, wat onze aandelenportefeuilles uniek en aantrekkelijk maakt. Het 

ambitie en werkniveau ligt hoog. Meer informatie vind je op: https://farringdoncap.com/ 

DIT GA JE DOEN 

Als Equity Research Analyst leer je snel de ins en outs van de bedrijven en sectoren waar we 

in investeren. Je voert belangrijke taken uit binnen ons investeringsproces: 

• Het actueel houden van de bestaande financiële modellen die ten grondslag liggen 
aan onze bedrijfsanalyses en investeringsbeslissingen.  

• Toetsen van de aandelenportefeuilles aan operationele en financiële checklists.    

• Maken van screens om interessante investeringsideeën te ontdekken.  

• Vergaren van informatie en verder uitdiepen van bedrijfsanalyses door het opzetten 
van financiële modellen en voeren van gesprekken met het management van 
bedrijven en research analisten.  

• Zorgdragen voor de maandelijkse factsheets van de fondsen onder beheer. En 
ondersteunen bij het opstellen van nieuwsbrieven, investment cases, discussion 
papers en presentaties ten behoeve van (potentiële) klanten. 

• Bijwonen van conferences, online of in binnen- en buitenland.  

• Input geven ter verbetering van onze investeringsprocessen en checklists.  
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WAAROM DIT GOED BIJ JE PAST 

Een carrière als research analyst en investment manager is voor jou een duidelijke keuze. 

Ben Graham, Warren Buffett, Howard Marks en Seth Klarman zijn ook voor jou een bron 

van inspiratie. Wat jou het meeste aanspreekt aan het beleggingsvak is bedrijven 

doorgronden en snappen waarom ze onder- of overgewaardeerd zijn.  

• WO werk- en denkniveau, analytisch met een passie voor beleggen. 

• Leergierig, gemotiveerd en sociaalvaardig. Je bent plezierig in de omgang, weet je 
mening te geven maar je luistert ook goed naar andere perspectieven. Je hecht aan 
het bouwen van goede relaties, zowel intern als extern.  

• Stressbestendig, probleemoplossend, ondernemend en integer. Je zet de lat hoog 
voor de kwaliteit van jouw output, of dit nu een financieel model in Excel is of een 
helder geschreven investment case.  

• Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels. Excel kent geen geheimen voor 
je en je weet je weg te vinden in systemen zoals Bloomberg.  

• 1 tot 2 jaar stage- of werkervaring bij een investeringsmaatschappij of investment 
bank is een pré. Een ondernemende, positieve en leergierige instelling belangrijker.  

WAT DEZE POSITIE EXTRA LEUK MAAKT 

Wij zijn een klein en hecht team en goed op elkaar ingespeeld. We werken in hartje 

Amsterdam.  

• Aan micro-managen doen we niet. We gaan uit van je zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

• We dagen elkaar graag intellectueel uit omtrent ontwikkelingen in de samenleving 

en de financiële sector in het bijzonder en bespreken het nieuws, boeken en 

podcasts.  

• Ontwikkelmogelijkheden en training op gebied van Finance (CFA), Compliance en 

persoonlijke effectiviteit.  

• We hebben een sterke werkethiek en zijn flexibel. Wanneer nodig is werken op 

afstand mogelijk, als je maar het resultaat levert en je afspraken nakomt.  

• Ruim kantoor in Amsterdam Zuid, naast het Rijksmuseum, Museumplein en 

Vondelpark.  

WAT BIEDEN WIJ JOU 

Wij bieden je een marktconforme vergoeding en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

We starten met een contract voor 7 maanden en zijn we allebei tevreden, dan krijg je 

daarna een contract voor onbepaalde tijd.  

Neem bij interesse voor 30 juni 2021 contact op met Karoline Verhoef via email: 

office@farringdoncap.com.   
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