Stagiair HBO bedrijfseconomische richting (optimalisatie financiële processen)
Vestiging
Werkmaatschappij
Opleiding
Vacaturenummer
Periode

: Rotterdam
: Aon Finance
: HBO
:
: wanneer beschikbaar

Ben jij de hands-on student die graag praktijk kennis zou willen opdoen in de dynamische
leeromgeving van Aon en een passie heeft voor financiële processen.
De functie
• Inventariseren en beschrijven van de financiële kernprocessen (omzet, kosten, IC transacties,
etc)
• Schrijven van een verbeterplan
• Implementatie
De functievereisten
• HBO bedrijfseconomische studierichting
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Wij bieden
Een dynamische leeromgeving voor een hands-on student(e). Naast het op doen van ervaring in het
vakgebied krijg je tevens de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen van een wereldwijde
speler in de financiële wereld. Een bedrijf waar een professioneel team achter de schermen actief is
om nieuwe ontwikkelingen te omarmen én te implementeren.
Additionele informatie
Voor informatie kun je bellen met telefoonnummer: 06 - 25 08 60 54 (Daniëlle Bank, Teamlead
Accounting) of 06 - 11 01 51 98 (René Nolet). Ben je geïnteresseerd, ontvangen wij graag jouw
motivatiebrief met CV via danielle.bank-van.eggelen@aon.nl en rene.nolet@aon.nl.
Aon Nederland
Wij zijn de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health.
We analyseren risico’s, geven advies, zorgen voor de (financiële) oplossing en staan klanten bij als bij
een incident de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.
We hebben de unieke kans om de absolute topspeler in Nederland te zijn. Met onze historie, kennis
van inhoud en markten en bundeling van krachten zetten we een organisatie neer, die gaat voor
resultaten behalen, pro actief helpen en ondersteunen en kansen creëren en benutten, zowel voor
onze klanten als voor onszelf. In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers.
Aon Wereldwijd
Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk
omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 50.000 medewerkers. Hiermee is Aon
een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is gespecialiseerd in financiële en
verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON).
Ga naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het partnership met Manchester
United.
De afdeling
Je gaat deel uitmaken van het accounting team dat bestaat uit 6 medewerkers waar je nauw mee
samen gaat werken. Het accounting team is verantwoordelijk voor het voeren van de gehele
financiële administratie van Aon Nederland.

