
Stage Risk Consultant

Ben jij bezig met een economische-/business gerelateerde opleiding (Accountancy, Management,
commerciële economie, Strategy, Recht, Risk & Compliance etc.) en ben je op zoek naar een stageplek
binnen een groeiende en succesvolle organisatie? Ben je proactief, communicatief vaardig en wil je een
uitdagende stage aangaan waarbij je bij verschillende prominente organisaties een kijkje in de keuken gaat
nemen als risk consultant? Dan ben jij wellicht uit het juiste hout gesneden om onze organisatie te komen
versterken! 

Waar zul je (grotendeels) mee bezig zijn?

Het beoordelen en optimaliseren van processen 
Het opstellen van beleid
Het uitvoeren van risicoanalyses 
Het geven van presentaties 
Én als je het goed doet, mogelijk ook het adviseren
van klanten! 

In deze functie wordt je door ervaren consultants met
een bewezen trackrecord meegenomen naar
uiteenlopende klantprojecten in verschillende sectoren.
Jouw taak is het ondersteunen van consultants terwijl de
verantwoordelijkheid bij hen ligt. Taken waar je aan kunt
denken zijn:

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat je voldoende
ruimte en tijd krijgt om je stage opdracht vanuit de
studie uit te voeren, dit hoef je niet in je vrije tijd te
doen.

Wat verwachten wij van jou?

Voor deze stageplek zijn we op zoek naar échte

toppers; wij verwachten dan ook dat jij alles uit jezelf

haalt om succesvol te worden. Begrippen die jou

definiëren zijn: ambitieus, intelligent, gedreven,

hands-on mentaliteit, stressbestendig, sterk

analytisch vermogen, goede communicatieve

vaardigheden en overtuigingskracht.  

De voorwaarden

Een stagevergoeding van €350,- per maand

Een laptop van de zaak

Mobiliteitsbudget 

Je krijgt van ons: 

 

Na afloop van de stage bieden wij veel stagiairs

de mogelijk om tijdens de studie bij ons te

blijven werken. Wil je dit niet dan is dit ook geen

probleem. Ben je klaar met je studie? Dan kun je

bij ons meteen aan de slag als volwaardig

consultant. Vandaar dat wij gedurende de stage

jouw ambities al willen peilen om er samen met

jou voor te zorgen dat jouw droombaan

werkelijkheid wordt. 

aka Junior Business Risk Analyst

Benieuwd wat Into Control allemaal doet?
Lees hier verder!

Jouw nieuwe collega's

https://www.intocontrol.nl/over-into-control/

