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Introduction
Find Your Match (FYM) is the yearly speed date event organised by FAECTOR for Master
students to find their thesis internship. During this event, companies come to look for new
interns and starters. This year’s edition takes place on 25 January 2022. We aim for the event
to be in real life. Should the government regulations not allow this, then the event will take
place via Zoom. Check out the event on the FAECTOR website for the latest information on
this topic.
Companies have 18 dates of around seven minutes with different students. Students will
select several companies they want to speak to and will let us know which master
specialization they do. Using this information, we will make sure to match students and
companies as well as possible.
The event will take place between 13:00 and 17:00. You will hear on 20 January 2022 during
which time slots your dates are planned.
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Capgemini
Vrienden terugbetalen, de voorraad in een winkel checken of je pakketje volgen. Zonder
dat je het weet heb je op verschillende manieren al regelmatig te maken gehad met
Capgemini. Samen met onze opdrachtgevers creëren wij namelijk business- & IT-oplossingen die
aansluiten op de behoefte van de klant en concrete resultaten geven. Onze experts leveren
dus echt een impactvolle bijdrage aan het dagelijkse leven van onze opdrachtgevers en hun
klanten.
Kies een carrière die bij jou past
Een typisch consultancy bedrijf? Nee, dat zijn we niet. We kennen geen vaste kaders en ook
jouw pad ligt nog lang niet vast. Je bepaalt bij ons namelijk zelf hoe jouw carrière eruit ziet. En
welke richting je op wilt. Kies je bijvoorbeeld voor de rol van expert of ga je voor een functie
in de top? Waar jouw ambities ook liggen, als professional heb je de vrijheid om zelf je koers
te bepalen.
All you can train
Waar we enkele jaren geleden nog puzzelden met het aantal tekens in een sms, appen we er
nu op gerust los. De technologie is haast niet bij te benen. Wil je als IT-professional blijven
shinen in deze digitale wereld? Dan is het bijhouden van je kennis cruciaal. Gelukkig zit je bij
ons dan helemaal goed. Want met ons All you can train programma heb je toegang tot ruim
honderden trainingen en opleidingen. En kun jij jezelf blijven ontwikkelen.
De Capgemini’er
Een fanatieke blokfluiter, enthousiaste Star Wars verzamelaar of creatieve cartoonist? Bij
Capgemini kun je zijn wie je bent! En is het jouw talent dat telt. Onze collega’s beschouwen
samenwerken als een van de belangrijkste kernwaarden. We helpen elkaar graag op weg bij
vragen, pakken uitdagingen aan, maar plannen ook gerust een meeting in om ‘even bij te
praten’. Want IT draait niet alleen om technologieën en methodes. Maar vooral om mensen.
Wat wordt jouw impact?
Internetbankieren, slimme energiemeters en verschillende bedrijfs- & logistieke
applicaties. Onze collega’s werken aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten voor
opdrachtgevers in binnen én buitenland. Wil jij ook een impact maken en een bijdrage leveren
aan toffe projecten? Kijk dan vooral op werkenbijcapgemini.nl.
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DNB
Maak het verschil in het hart van onze economie
Stage lopen of net afgestudeerd? Denk dan eens aan De Nederlandsche Bank (DNB). Bij
ons werk je aan vertrouwen en financiële stabiliteit. Bijvoorbeeld door toezicht te houden op
financiële instellingen, zodat men veilig kan blijven lenen en sparen. En om ervoor te zorgen
dat pensioenen kunnen worden uitbetaald.
Cultuur
Je kent ons vast als zakelijk en professioneel. Dat klopt, we nemen onze verantwoordelijkheid
en werken nationaal en internationaal nauw samen. Wat je misschien nog niet weet is dat de
medewerkers van DNB erg trots zijn op hun werk en dat de sfeer intern informeel is. Je past
bij ons wanneer je je thuis voelt bij mensen die scherp, open, betrokken en betrouwbaar zijn,
en die dit uitdragen in wie ze zijn en wat ze doen.
Verschil maken
Wat je kunt en wie je bent zijn voor ons even belangrijk. Je kunt op je eigen manier het
verschil maken in het hart van onze economie. Daarvoor krijg je vanaf de start veel
verantwoordelijkheden en werk je op het scherp van de snede. Zo kan het zijn dat je
meewerkt aan het monetaire beleid, meer leert over de werking van financiële markten én bijdraagt aan het toezicht op financiële instellingen. In een internationale context
ga je direct inhoudelijk aan de slag, zodat je je razendsnel ontwikkelt. Bij ons kun je je eigen
opleidingstraject uitstippelen en deelnemen aan verschillende leertrajecten van de DNB
Academie en binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken.
Interesse
Heb je affiniteit met economie en de financiële sector en ben je maatschappelijk
betrokken? Studeer je bijvoorbeeld economie, econometrie, rechten, politicologie,
internationale betrekkingen, (organisatie)psychologie, wiskunde of natuurkunde? Combineer je
dit met inzet, creativiteit en daadkracht? Denk dan eens aan onze meewerk- en afstudeerstages,
startersvacatures of ons traineeship.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Robin Pape (+316 5249 6333) of Rosanne
Gossen (+316 5249 6712) campus recruiters, of e-mail naar campusrecruitment@dnb.nl. Op
www.werkenbijdnb.nl lees je meer over onze evenementen, stageplekken, het traineeship en
onze vacatures. Daar kun je ook online solliciteren.
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Flow Traders
Open for internationals!
Offices: Amsterdam (headquarters), New York, Singapore, Hong Kong, London, Milan, Paris
and Cluj
Number of employees: 570+
Flow Traders is a principal trading firm founded in 2004. We are a leading global
technology-enabled liquidity provider, specialized in Exchange Traded Products (ETPs). Flow
Traders is at the intersection of finance, cutting-edge technology and scientific research. We
are able to grow our organization further, thereby ensuring that our trading desks in Europe,
the Americas and Asia provide liquidity across all major exchanges, globally, 24 hours a day.
Financial markets have rapidly shifted from trading in the pit to algorithmic trading, and our
business model has made us an entrepreneurial and competitive firm in the FinTech space.
We use our principal technology platform to quote bid and ask prices in thousands of ETP
listings. We are also active in other asset classes such as bonds, FX, cryptocurrencies and similar
financial products. On top of that, we provide liquidity to institutional counterparties
off-exchange across all regions!
Flow Traders stays ahead of the competition by focusing on technology and niche
competencies in markets where every second counts. This requires access to the best
information and the ability to respond instantly. To achieve this, our team of software
developers works in partnership with experienced traders to identify and execute tomorrow’s
strategies, making Flow a daily pioneer in professional trading.
If you would like to know more feel free to contact Florentine van Lingen (Recruiter)
fvanlingen@flowtraders.com
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Gibbs
Gibbs is een analytics consultancybureau uit Rotterdam. We helpen ambitieuze organisaties
vooruit. Strategisch en concreet, zonder poeha.
Dat doen we door hun processen en besluiten datagedreven te maken, zodat informatie
over klanten en processen optimaal wordt benut. Veel van onze projecten gaan over het
optimaliseren van marketingstrategieën, het doen van prognoses en het vinden van
kostenbesparingen.
We doen projecten in uiteenlopende sectoren, voor opdrachtgevers als bol.com, KPN,
Olympia en Shell. Wij werken in kleine teams aan projecten die meestal enkele maanden
duren. We werken veel op locatie bij onze opdrachtgevers en in nauwe samenwerking met
hen.
Mogelijkheden
Werken bij Gibbs betekent verder een werkplek-met-uitzicht op de Coolsingel, uitgebreide
lunches, gezellige borrels, gezamenlijke uitjes en inspirerende kennissessies. We bieden elk
jaar een aantal stageplekken in de vorm van een duo-stage. Verder heeft Gibbs jaarlijks
ongeveer 2 starters.
Gibbs biedt duo-stages aan voor studenten die hun master econometrie willen afronden
met een praktische afstudeerstage. Je gaat aan de slag met een case voor een van onze
klanten onder onze begeleiding. Je werkt afwisselend op kantoor bij Gibbs en bij de klant.
Hierdoor krijg je als masterstudent econometrie de kans om kennis te maken met analytics
consultancy. Onder begeleiding van een van onze (senior) consultants doorloop je in
zes maanden een compleet adviestraject - van het allereerste gesprek tot en met de
eindpresentatie bij de opdrachtgever.
Als junior analytics consultant bij Gibbs werk je in teams aan opdrachten voor uiteenlopende
organisaties. Je werkt zowel op locatie als bij Gibbs aan de Coolsingel. In je eerste twee jaar
volg je het interne opleidingsprogramma. In diverse opleidingsmodules, cursussen en in de
projecten ontwikkel je de verschillende vaardigheden die je als analytics consultant nodig hebt.
Contact
www.gibbs.ac
Contactpersoon recruitment: Indy Bernoster
recruitment@gibbs.ac
010 - 786 04 27
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
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KPN
In 1881 maakte KPN in Nederland het eerste telefoongesprek mogelijk. En 140 jaar
later lopen we nog steeds voorop. We staan middenin de samenleving en de nieuwste
technologische ontwikkelingen. Die technologie zetten we elke dag in om mensen te verbinden
en hun leven vrijer, leuker en makkelijker te maken. Niet alleen vanuit innovatie, maar vanuit alle
vakgebieden. Van de medewerker op de winkelvloer tot de JAVA developer. Iedereen werkt
mee aan nóg betere dienstverlening en nóg meer vrijheid voor onze klanten.
Technologisch
Bij KPN laten samen we met onze collega’s technologie werken voor mensen. Want
technologie is pas innovatie als het waarde creëert voor onze klanten. En innovatie is pas
vooruitgang als heel Nederland ervan kan profiteren. KPN gelooft in de verbindende kracht
van technologie, die onze samenleving vooruit brengt. Daarom zijn voortdurende samen met
jou op zoek naar verbetering van onze diensten en netwerk.
Maatschappelijk
Het netwerk van KPN is overal en verbindt iedereen. Dit maakt de impact van KPN en van jou
medewerker groot. Dus ook jij draagt bij aan deze grote verantwoordelijkheid. De toekomst
van Nederland; onze digitale aansluiting, mogelijkheden en veiligheid, leunt op ons netwerk en
op jou.
Sociaal
KPN maakt zich hard voor diversiteit en inclusie. Bij ons is iedereen welkom en wordt heel
Nederland vertegenwoordigd. Jij maakt onderdeel van een organisatie waar diverse
expertises en achtergronden samen komen, om nieuwe inzichten en innovatiekracht
mogelijk te maken. Ook buiten de werkvloer dragen we met initiatieven bij aan sociale
samenhang en inclusie.
Persoonlijk
Bij KPN krijg jij de ruimte om zelf richting te geven aan je persoonlijke rol en ontwikkeling.
Deze vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. We vertrouwen op elkaar en
zijn flexibel in onze samenwerking. Samen met jou stellen we het belang van klanten en de
Nederlandse samenleving altijd voorop in beslissingen.
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Lynxx
Lynxx is een data-analyse bureau met 45 consultants en heeft kantoren in Amersfoort en Sydney. Lynxx is gespecialiseerd in data-analyse voor internationale logistieke en
mobiliteit bedrijven. Lynxx bevindt zich al meer dan een decennium midden in het
Nederlandse Openbaar Vervoer-landschap. Zo analyseerde en visualiseerde Lynxx onder
meer OV-chipkaartdata voor GVB, ontwikkelde het alle Exco dashboards voor ProRail
en maakte vele dashboards voor NS. De afgelopen jaren ligt de nadruk op voorspellende
modellen (Machine Learning) en operationele modellen (o.a. Operations Research
modellen). Denk aan het voorspellen van storende wissels op het spoor of de effectieve en
optimale inzet van elektrische bussen. De markt van data is volop in beweging en hierin groeit
Lynxx mee.
Ook in de afgelopen coronaperiode was er veel behoefte aan voorspellingen hoe reizigers
gaan bewegen en of dit binnen de maatregelen van de overheid past. Lynxx ondersteunt OV
bedrijven met drukte-indicatoren en voorspelmodellen om ervoor te zorgen dat het materieel
aanbod zo goed mogelijk aansluit op de vraag. Maar ook om ervoor te zorgen dat reizigers
goed geïnformeerd zijn wanneer het druk is.
Naast operationele modellen is Lynxx ook de specialist bij internationale tenders.
Vervoerbedrijven hebben veelal het recht om het spoor te benutten voor een bepaalde
periode en moeten na die periode weer bieden op de lijnen die ze al bezitten of op lijnen
waar ze willen gaan rijden. Hierbij ondersteunt Lynxx met verschillende modellen. Denk aan
capaciteitsmodellen, reistijd modellen, revenue modellen etc. De samenwerking met het
kantoor in Sydney is hierbij zeer waardevol omdat Lynxx zo in staat is wereldwijd de markt te
bedienen.
De visie van Lynxx is ‘To get the best out of data to create sustainable, smart cities and
countries by optimizing logistics and mobility’. De missie is ‘To be the best organisation to
work for within the field of data in smart logistics and mobility. Lynxx makes a difference by
getting the most out of people. By being creative and understanding the business of our
customers, to challenge the status quo.’
Kernwaarden van Lynxx zijn FIT: Fun – Impact – Traction. Bij Lynxx krijgen mensen veel vrijheid
die gepaard gaat met veel verantwoordelijkheid. Veiligheid is daarbij van belang. Dit creëren ze
door veel te investeren in het team door middel van teamuitjes, heisessies en jaarlijks skiën.
Maar ook door ideeëngeneratie te stimuleren. Bovendien worden er trainingen op maat
aangeboden bij de beste Universiteiten van de wereld, zoals Stanford en Harvard. Hierdoor
blijft Lynxx vooroplopen in de markt en blijven ze onderscheidend.
Lynxx is in 2010 opgericht door Sanneke Mulderink en Paul Rooijmans.
Het hoofdkantoor zit in Amersfoort (20-25 fte) met een dochterbedrijf in
Sydney (10-12 fte). Wil je meer weten over Lynxx? Kijk dan op onze website www.lynxx.com.
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Northpool
Open for internationals!
Northpool is a commodity trading company, based in Leiden, the Netherlands. Northpool’s
main focus lies with energy and weather-related commodities and is currently active on the
power and gas markets. With the future going forward to an even more sustainable energy
environment, anticipating the future energy trends for the coming years is imperative. With
wind, sun and rain as ideal sustainable energy sources, the weather has become increasingly
important in the energy markets. Variations in weather lead to volatility in the power market.
Northpool expertise in founded on three pillars, Fundamentals, Efficiency and Opportunities. First, Northpool has a strong knowledge on the fundamental drivers in the energy market. Second, Northpool uses data driven feeding trading strategies leading to a more efficient
power market. The trading strategies are strongly driven the combination of market data and
technological possibilities. Finally, Northpool is always seeking opportunities in the market.

NORTHPOOL
T R A D IN G EN ER GY

PANTONE 7688 C
C69 M19 Y4 K0
R70 G152 B203
#3E9BCB

PANTONE 2756 C
C100 M100 Y0 K23
R42 G32 B110
#2A206E

DIN DEMI
DIN LIGHT
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PGGM
De verantwoordelijkheid over 260 miljard euro en het pensioen
van 4,4 miljoen pensioendeelnemers. Draag jij die met ons mee?
Wie zijn wij?
PGGM is één van de grootste vermogensbeheerders en pensioenuitvoeringsorganisaties ter
wereld. Onze kernactiviteit is vermogensbeheer, pensioenbeheer en advisering. Duurzaam
vermogensbeheer waarmee we bouwen aan een financieel gezonde toekomst van ruim 4,4
miljoen pensioendeelnemers. Met een beheerd vermogen van € 260 miljard zijn we een van
’s werelds grootse vermogensbeheerders. Best interessant om eens bij ons binnen te kijken
toch?
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de langere termijn. Hierbij geloven wij in
de sturende kracht van geld. Dit doen wij door de 260 miljard euro die wij voor onze
klanten beheren, meer en meer verantwoord te beleggen en dit in te zetten voor een meer
leefbare en duurzame wereld. Dit doen we door in verschillende vermogenscategorieën
te beleggen, zoals real estate, private equity en infrastructure. Daarnaast ondersteunen we
pensioenfondsen met advies op gebied van risicomanagement, ALM of bij het
financieringsbeleid.
Wil jij juist het verschil maken met data, innovatie en robotisering? Ook dan heb je bij PGGM
genoeg mogelijkheden! Door nieuwe technologieën te benutten en onderzoek te doen,
blijft PGGM experimenteren in het vinden van innovatieve oplossingen voor vragen van
pensioenfondsen. Je zit dicht op de vernieuwingen en implementeert nieuwe technologieën
met zowel grotere corporates als start-ups.
Werken bij PGGM
Werken bij PGGM betekent werken bij een uiterst professionele en toonaangevende
organisatie. Een hoog ambitieniveau en een grote innovatiekracht zijn kenmerkend. Je wordt
gestimuleerd om initiatief te nemen en krijgt veel vrijheid om PGGM te ontdekken. PGGM
biedt volop kansen aan jou als Young Professional. Je doet veel ervaring op ‘on the job’ en
hebt de mogelijkheid te ontdekken waar jouw krachten en interesses liggen. Via onze eigen
Acadamy blijf je je altijd verder ontwikkelen en zijn er volop doorgroeimogelijkheden. Waar
stap jij op om impact te maken?
What’s in it for you?
Wij zijn doorlopend op zoek naar ambitieuze en enthousiaste studenten. Voor academisch
(afgestudeerde) toptalenten bieden we zowel corporate, investment als quant traineeships,
leerzame afstudeer- en meewerkstages en uitdagende startersfuncties. Dus heb je
interesse kijk dan op onze website: www.pggm.nl/werken-bij of neem contact op met: Inez
Crolla - Campus Recruiter via inez.crolla@pggm.nl of 06-83240801.
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Zanders
Open for internationals!
We are looking for new talented colleagues like you who would like to combine their
Quantitative Finance background with Consultancy, and advise our ‘Financial Institutions’ and
‘Public Sector’ clients about challenging risk management related projects.
Be Our Match
Ask all your questions during the Find Your Match speed date. We provide further information
surrounding the many career opportunities Zanders has to offer. Our risk professionals have
a strong analytical background in Econometrics, Quantitative Finance, Mathematics or similar.
About Us
We are a leading international consultancy firm focused on Treasury Management, Risk
Management and Corporate Finance. From our locations in the Netherlands, Belgium,
United Kingdom, Switzerland, Sweden, United States, South Africa, Germany and Japan our
200+ consultants service Corporates, Financial Institutions, Public Sector entities and NGO’s.
We believe that developing our people by investing in them and by sharing knowledge and
experiences sets us apart from the crowd and is the key to our success. That is why we create
an inspiring work environment and foster our open, family atmosphere in which freedom, fun
and flexibility play an important role. It is also why we aim to make our next project even more
exciting and challenging.
Career Opportunities
Are you eager to learn, take on responsibility from an early stage and make an impact? Then
give your career a flying start and join Zanders!
Analyst: Work as a part-time student alongside your study program and get hands-on
experience within your field(s) of expertise while learning what it is like to work at Zanders.
Thesis Intern: Write your master thesis based on a live client or business case with our support
while also learning what it is like to work at Zanders.
Consultant: Work on client projects from day one. You also get to join our Zanders Talent
Program and obtain or increase your CFA Level.
When you join Zanders, you get to develop yourself as a consultant with trainings and
available courses. You also get to participate in social activities such as our yearly secret
Zanders trip where you get to bond with your other colleagues (around the globe).
Contact
Do you see yourself starting your career at Zanders as either an Analyst, Thesis Intern, or
Consultant? Then get in touch with our recruiter or view our career website for the
possibilities!
Stephanie Buah | careers@zanders.eu | + 31 88 991 02 20 | careerwebsite
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