Stage Equity Management Services – Captin, 40 per week
Wat ga je bij Captin doen?
We zijn een jonge organisatie met een rijke geschiedenis. Gedurende enkele maanden krijg je de
kans om onderdeel te worden van ons team. Je werkt mee aan het bedienen van onze klanten.
Ons Operations-team bestaat uit Financial Services Specialisten, Service Desk Medewerkers en
Relatiemanagers. We werken op basis van Scrum/Agile. Gedurende jouw stage draai je volledig mee
binnen dit team. We leren je de kneepjes van het Equity Management Services vak.
Je gaat een rol vervullen binnen de gehele “customer journey”. Afhankelijk van je voorkeur kunnen
we hier accenten in aanbrengen.
Captin is een jonge, dynamische en moderne organisatie, er is dus voldoende ruimte voor eigen
initiatief en inbreng. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er voldoende ruimte is om te werken aan stageopdrachten en/of onderzoeken.

Werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meedraaien op de Service Desk
Vragen beantwoorden van participanten/beleggers
Telefonisch en per e-mail in contact treden met onze cliënten
Financiële administratie bijwerken
Financiële overzichten maken en presenteren
Meedraaien met de Financial Services Specialists
Oplossen van administratieve vraagstukken
Klantmailingen verzorgen
Onderzoek doen naar potentiële nieuwe cliënten
Procesverbetering onderzoeken/doorvoeren
Diverse ondersteunende werkzaamheden

Werken bij Captin betekent dat je je herkent in het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO-opleiding in de richting ICT/Economie/(financiële) Administratie
(MER, International Business, Finance, Accounting, Financial Services Management);
Je zoekt een leuke en leerzame stage;
Je bent geïnteresseerd in medewerkersparticipatie en kapitaalmarkten;
Je bent representatief, accuraat en goed georganiseerd;
Je bent een teamplayer;
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.

Lijkt je dit interessant en herken jij jezelf in dit profiel, neem dan direct met ons contact op!
Je kunt bij ons gedurende het jaar, wanneer het past in de planning van jouw opleiding, bij ons
starten.

Vacature Financial Services Specialist
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