
 

MEEWERKSTAGE / BIJBAAN BIJ NEDERLANDS MACRO HEDGE FUND 
(FRONT OFFICE) 
 
Quantrust Capital Management, beheerder van Quantrust Macro Fund, een Nederlands macro hedge 
fund en fiduciair beheerder van institutioneel vermogen, is op zoek naar getalenteerde studenten die 
na of naast hun studie willen meebouwen aan het macro-economische beleggingsproces. 
 
 
Onze organisatie: 
Quantrust beheert het institutionele vermogen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en 
stichtingen en runt een macro hedge fund (Quantrust Macro Fund). Quantrust hanteert een top-down 
beleggingsaanpak, dynamisch allocatiebeheer, waarbij wordt belegd in de mondiale aandelen-, 
obligatie-, grondstoffen- en valutamarkten. De nadruk bij beleggingsanalyses ligt op de economie en 
politiek van landen en de daaruit vloeiende mondiale geldstromen, met veel aandacht voor emerging 
markets. 
  
De organisatie is klein en informeel. Het beleggingsbeleid wordt gevoerd vanuit het kantoor in de 
Amsterdamse binnenstad. De partners van Quantrust hebben een uitstekende reputatie en 
trackrecord. 
 
Functieomschrijving: 
Quantrust zoekt stagiaires/studenten die naast hun studie werkervaring willen opdoen in een 
economische en kwantitatieve omgeving. Je zult je in het bijzonder bezig houden met het verder 
uitbouwen van het beleggingsproces, gebruikmakende van Thomson Reuters Datastream en het 
bieden van praktische ondersteuning aan het investment team. De invulling hiervan is mede afhankelijk 
van jouw interesses, kennis en vaardigheden. 
 
Wie zoeken wij: 
- Je bent kritisch, hebt sterke analytische vaardigheden en bent in staat boven de materie uit te 

stijgen. 
- Je hebt een duidelijke affiniteit met economie, politiek en mondiale ontwikkelingen. 
- Je volgt een relevante WO opleiding zoals bijvoorbeeld Econometrie, Business Analytics, Wiskunde, 

Financiële Economie, Macro Economie of Politicologie. 
- Je bent bedreven in het gebruik van Microsoft Excel. Ervaring met programmeren in Visual Basic is 

een pré. 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift. 
- Je bent 2-5 dagen per week inzetbaar naast je studie voor een periode van tenminste 3 maanden. 
- Je hebt een proactieve, flexibele instelling die past bij een kleine organisatie. 

 
Wij bieden: 
Een informele sfeer waarin je vanaf de eerste dag meedraait als volwaardig teamlid. Door de korte 
lijnen en jouw assertiviteit leer je snel en veel. Deze stage/bijbaan kan op termijn leiden tot een vaste 
aanstelling. 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar internship@quantrust.com. 

mailto:internship@quantrust.com

