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Kom je werken bij de grootste community voor beleggers in Nederland? 
 

IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële- en beleggingscontent 
produceert, distribueert en exploiteert via verschillende kanalen. Met ruim 15 merken bedienen wij via 
websites, magazines, apps, video’s, podcasts, events, seminars en competities zowel de particuliere- 
als business-to-businessmarkt. In de consumentenmarkt is IEX Media marktleider met ruim 2,0 
miljoen unieke bezoekers per maand. Bekende merken zijn IEX, Tostrams, Beleggen, Belegger, 
Beursgorilla, De Beurs, EuroBench, Beurs, en Beursduivel. 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en deskundige: 

 

Aandelenanalist IEX 
 
Functieprofiel 
Als aandelenanalist ben je werkzaam in een team van fundamentele en technische aandelenanalisten 
en rapporteer je aan het hoofd van de IEX Beleggersdesk. Je bent verantwoordelijk voor het volgen en 
analyseren van circa 40 aandelen vanuit een fundamenteel perspectief en het schrijven van aandelen-
analyses en -adviezen voor IEX.nl, Beursduivel.be en IEX Expert.   
 
Onze ruim 11.000 abonnees verwachten beleggingscontent van hoge kwaliteit: dagelijks online en we-
kelijks in ons magazine. IEX wil beleggers in staat stellen onderbouwde beslissingen te nemen met  re-
levante beleggingsinformatie, goede analyses en concrete kooptips. Hiermee maken wij van onze 
abonnees betere beleggers.   

 
Wat doe je? 

• Aandelenanalyses- en achtergrondartikelen produceren binnen het IEX-universum.  

• Samen met je collega’s van de Beleggersdesk actief zoeken naar kansrijke aandelen en relevante 
thema’s.  

• Externe bronnen zoals Refinitiv, Bloomberg, jaarverslagen, etc. volgen en daar informatie uit des-
tilleren. 
 

 
Wie ben je? 
Je bent iemand die zijn sporen heeft verdiend als belegger, met veel kennis van de aandelenmarkt, zo-
wel in Nederland als daarbuiten. Je weet wat ervoor nodig is om tot een fundamentele aandelenana-
lyse te komen en je hebt daar ook aantoonbare ervaring mee. Je verstaat de kunst om complexe mate-
rie toegankelijk te maken voor onze abonnees in geschreven artikelen of eventueel ook voor een zaal 
met beleggers op onze IEX Beleggersdag. Je denkt en werkt snel en kunt goed omgaan met deadlines.  

 
Achtergrond van de Aandelen Analist 

● Minimaal HBO werk- en denkniveau. 
● Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. 
● Je volgt de financiële markten op de voet en hebt hier een duidelijke visie op. 
● Je weet jouw visie op aandelen in duidelijke taal om te zetten naar onze lezers. 
 

Dit krijg je van IEX Media 
● Een bruto maandsalaris tussen de € 4.000,- en € 5.500,- obv fulltime, afhankelijk van kennis en 

ervaring.  
● Een pensioenregeling 
● Een reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding voor de dagen dat je thuis werkt. 
● Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is. 
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● Toegang tot alle Bloomberg, Infront en Refintiv-data. 
● Een laptop en de mogelijkheid om hybride te werken. 
● Een inspirerende werkomgeving met veel ervaren en kundige collega’s in het kloppend hart 

van financieel Nederland, op de Amsterdamse effectenbeurs. 
● Leuke collega’s en gezellige borrels. 

 
Interesse? 
Reageer per email met een korte motivatie en cv naar vacatures@iexmedia.nl of bel gerust voor meer 
informatie naar 020-4352170. 
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