Stagiair Secretariaat
Vestiging: Amsterdam/Rotterdam
Werkmaatschappij: Aon ARS
Opleiding: MBO/HBO
Vacaturenummer:
De
Aon Risk Solutions zoekt een stagiair of afstudeerder voor
verantwoordelijkheden diverse organisatorische en secretarieel/administratieve taken.
Tijdens deze stage fungeer je primair als ondersteuning voor de
Client Management & Business Development teams van 2
klantgroepen (Public & Business Services and Construction en
Trade & Manufacturing).
De functie

De functievereisten

De stagiair zal actief zijn op de volgende gebieden:
- het maken van afspraken en agendabeheer, voor zowel
interne als externe afspraken en vergaderingen
- het behandelen van binnenkomende en uitgaande post
en e-mail;
- het maken van planningen en aanspreekpunt voor
externe partijen
- het organiseren van conference calls
- het regelen van spreekkamers, lunches en ontvangst
van interne en externe bezoekers;
- ondersteuning Client Management & Business
Development Team en het secretariaat met diverse
administratieve taken.


Klantvriendelijk;



In staat om zelfstandig te werken;



Hands-on mentaliteit;



Ervaring met Word, Excel en Outlook;



Pro actief en assertief;



Flexibiliteit;



Nauwkeurig;



Interesse in het verrichten van verschillende interne
organisatorische en secretariële taken.
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Wij bieden

Een dynamische leeromgeving voor een hands-on student(e).
Naast het opdoen van ervaring in het vakgebied en een
marktconforme financiële vergoeding, 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 Aanvullende informatie over de sollicitatieprocedure kun je
krijgen via telefoonnummer: 010-448 8834 en voor inhoudelijke
vragen over de vacature kun je bellen met, Maartje Witvliet 010448 7418.
Algemeen

Aon is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van
Risicomanagement, Employee Benefits en Verzekering. Met
zo'n 500 kantoren in meer dan 120 landen en ruim 59.000
medewerkers is Aon één van de grotere financiële
dienstverleners ter wereld. In Nederland werken ongeveer
1900 mensen aan het behoud én verstevigen van onze positie
in de markt met dienstverlening die ervoor zorgt dat onze
klanten verantwoorde risico's durven nemen: Turning risk into
reward!
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