Deutsche Bank Nederland
Stage

Agile
minds
see
more
Agile minds see more

Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse
bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken. Internationaal maken ruim 30 miljoen klanten
gebruik van de expertise van Deutsche Bank. Vanuit kantoren in 70 landen werken medewerkers van Deutsche Bank
als één team samen voor klanten. Deutsche Bank biedt Nederland het beste van twee werelden: een internationaal
ontwikkeld productaanbod en een wereldwijd netwerk in combinatie met een solide, groeiende aanwezigheid in Nederland.
Onze mensen leveren doordachte oplossingen aan onze klanten. Daarvoor zoeken we ‘agile minds’, mensen die
scherpzinnig en flexibel inspelen op de continu veranderende markt. Het is een kwestie van mentaliteit en betrokkenheid,
bij collega’s, bij onze klanten en bij onze sociale en maatschappelijke omgeving.

Stage Regulatory change officer
De banksector is volop in beweging. De wet en regelgeving
verandert net zo snel in elk land. Vind jij het interessant om
op het snijvlak te werken van service gerichtheid en nieuwe
regelgeving? Wij bieden een meewerk stage waarin je in korte
tijd de hele wereld virtueel zal zien. Onze klanten zitten overal

Competenties
•
•
•
•

Doorzettingsvermogen
Zelfstandig en klaar je mouwen op te stropen
Accuraat
Probleemoplossend

en verwachten van ons snelle en goede service. Onze teams
moeten daarvoor de juiste tools hebben die voldoet aan alle wet en
regelgeving. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan en met

Wij bieden

zoveel klanten is het een flinke uitdaging dit heel snel en goed aan te

•

bieden. Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van deze tools en het

•

bereiken van deze klanten in een internationaal team? Kom dan
onze plannen bekijken werk mee aan onze projecten.

Profiel geschikte kandidaat
•
•
•
•

Goede analytische vaardigheden
Zeer goede kennis van MS office (specifiek Excel en
Powerpoint)
Kennis van de engelse taal
Affiniteit met werken met veel verschillende culturen

•

Een kennismaking met de verschillende aspecten binnen
cash management en de zakelijke dienstverlening
Een professionele, gedreven, dynamische en internationale
werkomgeving
Een passende stagevergoeding

Sollicitatie procedure

(functie beschikbaar vanaf 1 september 2019)

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je CV en
motivatie naar:
Joy Huesmann, joy.huesmann-overmeer@db.com.

