VA C AT U R E S TA G I A I R E F I N A N C E

What’s in it for you?

Je krijgt de kans om je kennis en vaardigheden
op het gebied van Finance te vergroten. Je draait
mee in het team van Finance waar vier collega’s
je helpen om de dagelijkse operationele taken
onder de knie te krijgen. Daarnaast is er ruimte
om een opdracht of onderzoek uit te voeren. Je
kunt denken aan het uitvoeren van een aantal
analyses over bijvoorbeeld valutatransacties of
het (gedeeltelijk) optimaliseren van het werken
met onze 2 ERP-systemen

Hoe ziet jouw dag er uit?

Je komt aan op kantoor, begroet je collega’s, pakt
een kop koffie (of thee als je dat lekkerder vindt)
en gaat aan de slag. Je start op met de dagelijkse
routine werkzaamheden zoals het inboeken van
de bank. Als je hier mee klaar bent kijk je naar
de mail en handel je deze af. Verder handel je

binnenkomende telefoontjes van collega’s en
externen af. Voordat je het weet is het tijd voor de
lunch! Met de afdeling ga je boven in de kantine
een broodje eten.
Na de lunch verwerk je nog wat inkoop facturen,
lever je regelmatig ad-hoc analyses aan. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd om aan jouw
stageopdracht te werken.

Waar houd je je zoal mee bezig ?

• Boeken van mutaties (o.a. bank) en voorbereiding maandafsluiting
• Controleren en verwerken van inkomende
(buitenlandse) inkoopnota’s
• Nacalculatie van (individuele) reizen en
uitvoeren van margeanalyses van reizen
• Communicatie met (internationale) leveranciers,
vooral per mail

Dit ben jij

Zelfstandig – Enthousiast – Flexibel – Stressbestendig – Accuraat
Je volgt een MBO of HBO opleiding op het gebied
van communicatie / marketing.

Wat bieden wij jou?

- Een mooie leerplek in een snelgroeiend en
innovatief bedrijf
- Stagevergoeding van € 250,- bruto p/m
o.b.v. 40 uur
- Standplaats ‘s-Hertogenbosch
- Eigen inbreng en verantwoordelijkheden
- Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur
- De stageperiode valt in de eerste helft van 2021

Reageren
Heb je belangstelling voor deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.
Mocht je meer informatie willen over de vacature dan kan je contact opnemen met Aleid Postma, telefoonnummer 073-7074330.
Over ITG Companies BV
De International Travel Group (ITG) in ‘s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers een passende reis te bieden. Dit doen we door kwaliteit
te leveren, proactief te werken, actief en flexibel betrokken en betrouwbaar te zijn. Daarbij schakelen we snel en hanteren we korte communicatielijnen. Met ongeveer 55 collega’s streven we in al onze processen naar het overtreffen van de
klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel
uitmaken van deze energieke wereld!

