
 
 

 

Facts & figures 

• Sector:                  Private equity 
• Team:                    6 
• AUM:                     € 176m 
• Website:               www.d2e.be 

 

Over ons 

D2E is een recent opgericht (2013) investeringsfonds met een focus op de Belgische KMO’s. 
We investeren zowel in buy-outs als in groeikapitaal. Er wordt een zeer sterke nadruk gelegd 
op een (h)echt partnership met het management van de participaties met als doel 
waardecreatie via verdere groei, internationalisatie en professionalisering. De begeleiding van 
D2E omvat zowel financiële als operationele ondersteuning en dit met een realistische no-
nonsense aanpak. Met 13 investeringen sinds de oprichting in 2013, zijn we bovendien één 
van de meest actieve private equity fondsen in België. 

Ons team bestaat niet enkel uit mensen met jarenlange ervaring in private equity, maar ook 
uit mensen met een vroegere carrière in de industrie, M&A adivsory, consulting en start-ups. 

Internship mogelijkheden 

Gedurende het hele jaar zijn er stage mogelijkheden (voorkeur voor een periode van 
minstens 3 maanden). 

What’s in it for you? 

− Verwacht je aan een zeer gevarieerde job inhoud met veel verantwoordelijkheid: 

o Analyse van diverse bedrijven en sectoren, zowel in België als daarrond 

o Screening van mogelijke investeringen, zowel in nieuwe als bestaande dossiers 

o Ondersteuning van strategische projecten bij de bedrijven in onze portefeuille 

o Een blik achter de schermen van de werking van een private equity fonds 

− Maak deel uit van een klein en dynamisch team, vanaf dag 1 word je overal bij 

betrokken 

− Krijg exposure naar externe adviseurs/management teams 

− Kom werken in een leuk kantoor met aangename werksfeer 

Waar hechten wij belang aan? 

− Open communicatie & transparantie 

− No-nonsense benadering  

− Team spirit 

− Hard work & Fun 

 



Selectieprocedure 

Ben jij een high-potential en wil je graag (een eerste) private equity ervaring opdoen? Zin om 
in een klein en dynamisch team je theoretische kennis om te zetten in de praktijk? Mail dan 
je CV, een korte motivatiebrief en de gewenste stageperiode naar joost@d2e.be. 

Na een eerste screening kan je dan uitgenodigd worden voor een gesprek, waar zowel naar 
je technische kennis, motivatie als fit binnen het team gepeild zal worden.  

Contact 

joost@d2e.be 

Adres 

Hessenstraatje 20 
2000 Antwerpen 
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