IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en
beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. De
portfolio bestaat uit sites, apps, games, nieuwsbrieven, events, video’s, seminars en print en
bedient zowel de business-to-business- als retailmarkt. In beide segmenten is IEX Media
marktleider in Nederland en België met bijna 1.500.000 unieke bezoekers per maand.
Belangrijke merken zijn: IEX.nl, IEXProfs, IEXGeld, IEXOne, Belegger.nl, DeBeurs,
EuroBench.com, BeursOnline, Quoteweb, Participaties, Beursduivel.be en VirtualTrader.co.uk.
IEX.nl is de grootste (social) community voor particuliere beleggers in Nederland.

Ervaren belegger
Voor haar platform IEX.nl is IEX Media op zoek naar een ervaren belegger die mede vorm wil
geven aan de IEX-beleggingsdesk. De IEX-beleggingsdesk struint doorlopend de financiële
markten en media af op zoek naar koopkansen.
De IEX-beleggingsdesk bestaat uit ervaren specialisten die bedrijfsinformatie en -analyses op
waarde weten te schatten, aangevuld met jonge honden die niet bang zijn om onconventionele
vragen te stellen.
Jij, als doorgewinterde belegger, gaat beleggers bijstaan bij hun dagelijkse
beleggingsbeslissingen. Je gaat aan de hand van gefundeerde onderbouwingen kansrijke
investeringsideeën aandragen.
Wie ben je?







Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring op beleggingsgebied en bent mede
verantwoordelijk geweest voor het beleggingsbeleid binnen een professionele
organisatie.
Je bent analytisch onderlegd, kunt een balans lezen en duikt graag in een jaarverslag.
Je volgt de internationale financiële markten op de voet en hebt een uitstekende kennis
van de Nederlandse beurs.
Je bent een gedreven teamplayer, stressbestendig en niet bang je nek uit te steken.
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en kunt je gedachten zowel in tekst als beeld
goed onder woorden brengen.
En uiteraard heb je privé ervaring met beleggen.

Wat bieden we?
Een bruisende, stimulerende werkomgeving waarin jouw beleggingskwaliteiten volop tot
uitdrukking komen. Geïnteresseerd? Aarzel niet en stuur een korte introductiemail met CV
naar: Arthur Antonides, Office & HR Manager IEX Media (arthur.antonides@iexmedia.nl).
Voor meer informatie kun je bellen met Nico Inberg (06-5120 4425).

