Wat ga je bij Captin doen?
Gedurende enkele maanden werk je mee in het bedienen van participanten in beursgenoteerde en nietbeursgenoteerde ondernemingen op het gebied van medewerkersparticipatie (aandelenplannen) en
onderhandse markten (waar vraag en aanbod van financiële instrumenten bij elkaar komt).
Vanwege de omvang van de onderneming en de veelzijdigheid van hoogwaardige dienstverlening zal een
breed scala aan ondersteunende werkzaamheden van jou gevraagd worden. Tot de werkzaamheden behoren
het beantwoorden van vragen van participanten, oplossen van administratieve vraagstukken, onderzoek doen
naar potentiele cliënten en diverse ondersteunende werkzaamheden. Onze dienstverlening bestaat onder
andere uit:
• Advisering bij implementatie van participatieregelingen en onderhandse markten;
• Verzorgen communicatietrajecten met deelnemers;
• Inrichten en beheren van administratie;
• Compliance bewaking;
• Verzorgen van transacties.
Herken jij je in dit profiel?
Werken bij Captin betekent dat je je herkent in het volgende profiel:
• Je volgt een WO of HBO-opleiding in de richting Bedrijfskunde/Economie/Finance;
• Je zoekt een leuke en leerzame meewerkstage voor minimaal 20 weken op basis van 40 uur per week;
• Je bent geïnteresseerd in medewerkersparticipatie en onderhandse kapitaalmarkten;
• Je bent representatief, accuraat en goed georganiseerd;
• Je bent sociaal en communicatief vaardig;
• Je bent doortastend, gemotiveerd en kan goed zelfstandig werken;
• Je hebt affiniteit met IT systemen (o.a. Microsoft Office);
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Over Captin
Captin is een voormalig onderdeel van Van Lanschot Kempen NV. Van Lanschot heeft per 30 september 2017
de dienstverlening van Equity Management Services (EMS) aan Captin B.V. overgedragen. Captin is een
bijzonder bedrijf op een bijzondere locatie, het Olympisch Stadion. Jij bent in charge. We hebben jouw energie
nodig, jouw kennis en jouw inzet om de ambitie van Captin waar te maken. Wij dagen je uit om de beste versie
van jezelf te worden en boven jezelf uit te stijgen. Jij bepaalt waar je aan bijdraagt.
Wat bieden we jou?
Zodra je bij ons komt werken, dagen we je uit om echt het verschil te maken. Daar staat natuurlijk een
passende stagevergoeding tegenover. Captin is gericht op mensen. Wij bieden mensen kansen en als je deze
weet te pakken zijn er volop mogelijkheden. Met een goede stagevergoeding en ruime aandacht voor
persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling, dragen wij bij aan een goede werkomgeving.
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Maria Hermans via 020
854 65 01 of je kunt een e-mail sturen naar HR@captin.nl

