
Find Your Match 2023

The speed date event to find your 
thesis internship!
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Introduction
Find Your Match  is the yearly speed date event for Master students to find their 
thesis internship. On January 24, 12 companies will join us to find new interns 
and starters. This is a unique opportunity to find a thesis internship!

Students will select several companies they want to speak to and will also let us 
know which master specialization they do. Using this information, we will make 
sure to match students and companies as well as possible.

Companies have 18 dates of around seven minutes with different students such 
that they can see whether there is a match. Afterward, there will be a drink 
during which you can talk to the companies you thought were the most inter-
esting. 

The event will take place between 13:30 and 18:30. You will hear before 19 
January 2023 during which time slots your dates are planned.

Subscriptions are open until 15 January 23:59
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Capgemini (NL)
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 aansluit-
en 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 opdracht-
gevers in binnen én buitenland. Wil jij ook een impact maken en een bijdrage leveren aan toffe 
projecten? Kijk dan vooral op www.werkenbijcapgemini.nl. 



5

Choose your impact
You want a job with impact. At an employer where you can make a difference. Deloitte is 
such an employer. With over 7,000 people in 15 offices across the Netherlands, Deloitte is 
one of the largest providers of professional services in the areas of accountancy, tax advisory, 
consultancy, risk management and financial advisory. We can only do this if the best people 
choose us. Students with a broad view, who work in multidisciplinary teams on challenging 
assignments and thereby enrich their knowledge and experience. Our aim is that our various 
activities have as much community impact as possible. Let’s connect for impact.

Never stop growing
At Deloitte you will learn every day. Whether it’s from the complex work you do or the 
people you collaborate with. And you will be supported to achieve your ambitions your way, 
wherever your future lies.

Be the true you
We want you. The true you, with your own strengths, perspective and personality. You will 
work in an environment where everyone belongs, is supported and heard, and is empowered 
to make a valuable, personal contribution.

Passion for purpose
Making an impact is more than just what we do: it’s why we’re here. We’re driven to create 
positive progress for our clients, people and society. This sense of purpose is shared by every 
one of our people. It makes us proud. 

Deloitte (NL/EN)
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DNB (NL)
Maak het verschil in het hart van onze economie- 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 verantwoordeli-
jkheid 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 be-
trouwbaar 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 ver-
schil maken in het hart van onze economie. Daarvoor krijg je vanaf de start veel verantwoor-
delijkheden 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 uitstip-
pelen 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 betrok-
ken? 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 Naomi Okoto en Raya Soekarnsingh 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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Gibbs (NL)
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 kosten-
besparingen.

We doen projecten in uiteenlopende sectoren, voor opdrachtgevers als bol.com, KPN, 
Olympia en het CBR. 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 analyt-
ics 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 eindpre-
sentatie 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. 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.

Lukt het niet om ons te spreken bij Find Your Match maar lijkt het je wel leuk om ons te 
leren kennen, neem dan vooral contact met ons op.

Contact
www.gibbs.ac

Contactpersoon recruitment: Indy Bernoster
recruitment@gibbs.ac
010 - 786 04 27

Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
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Louwmann Group (NL)
Bij Louwman Group zijn 3200 medewerkers in 6 divisies actief in Nederland, België, Zweden 
en Tsjechië.

Werken met de nieuwste technieken in een professionele organisatie, maar ook in de sfeer 
van een echt familiebedrijf: dat is werken bij Louwman Group.

Met importbedrijven voor automerken zoals Toyota, Lexus, Morgan en Suzuki behoort Lou-
wman Group al decennialang tot de grootste autodistributeurs van Europa. Ook motorfi-
etsen en buitenboordmotoren zijn geen onbekend terrein.

Als aanbieder van zorghulpmiddelen en als specialist in auto- en woningaanpassingen 
ondersteunen wij klanten met een functie- of mobiliteitsbeperking. Daarnaast zijn wij onder 
meer actief op het gebied van (private) lease en financieringen, het leveren van onderdelen, 
logistiek en vastgoed én hebben we ons eigen Louwman Museum.

Vanuit deze solide basis ontwikkelen wij ons in steeds ruimere zin als mobiliteitsaanbieder. 
Zo hebben we met auto.nl een webshop voor auto’s geopend, brengen we verschillende 
vervoersoplossingen bij elkaar met ons eigen label Driven en denken we duurzaam met 
Fietsvoordeelshop.nl en autodeelbedrijf WeGo.

Onze cultuur is transparant, onze aandacht persoonlijk en onze werkhouding gedreven.Nieu-
wsgierig zijn en in beweging blijven zijn van essentieel belang om toonaangevend te blijven 
in een veranderende wereld. Daarom krijg jij bij Louwman de kans om jouw ambities waar 
te maken en jouw ideeën uit te werken.

Daarbij horen ook opleidingsmogelijkheden waarmee jij aan jouw kennis en kwaliteiten 
kunt werken. Zodat jij het maximale uit jezelf kunt halen in een dynamische en verbeter-
ingsgerichte organisatie. En om dat extra stapje te kunnen zetten leer jij maximaal mee te 
denken met de klant.

Wij gaan hierom voor de hoogste klanttevredenheid. Willen leidend zijn in loyaliteit, de 
sterkste zijn in het beheersen van de waardeketen en de mentaal marktleider zijn in nieuwe 
verkoop- en serviceconcepten; waarbij wij bijdragen aan duurzame mobiliteit met de juiste 
innovaties.

Samen met klanten, medewerkers en maatschappij hebben wij nog een mooie weg af te 
leggen en dat gaan wij doen ook. Help jij ons daarbij? Want samen zijn wij Louwman.
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Lynxx (NL)
Lynxx is een data-analyse bureau met kantoren in Amersfoort en Sydney. Lynxx is gespe-
cialiseerd in data-analyse voor bedrijven in de sector van logistiek en mobiliteit en bevindt 
zich al meer dan een decennium midden in het Nederlandse en internationale Openbaar 
Vervoer-landschap. Zo analyseerde en visualiseerde Lynxx onder meer OV-chipkaartdata voor 
GVB, ontwikkelde het vele dashboards voor ProRail en verzorgde de netwerkanalyses voor 
GoAhead bij verschillende internationale biedingen. De afgelopen jaren ligt de nadruk vooral 
op het maken van voorspellende modellen (Machine Learning) en operationele modellen (o.a. 
Operations Research modellen). Denk aan het voorspellen van storende wissels op het spoor 
of optimalisatie van de inzet van elektrische bussen. Ook is er in de nasleep van de coronape-
riode veel behoefte aan voorspellingen hoe het gedrag van reizigers zich ontwikkelt nu veel 
bedrijven hybride werkvormen hebben aangenomen. De markt van data is volop in beweging 
en Lynxx groeit hierin mee.
 
De samenwerking met het kantoor in Sydney is hierbij zeer waardevol omdat Lynxx zo in staat 
is wereldwijd de markt te bedienen. Om deze samenwerking sterk te houden, werken de 
Nederlandse en Australische collega’s samen aan innovatieprojecten en houden ze gezamen-
lijke kennissessies. Ook kunnen de Nederlandse Lynxx collega’s als ze dit willen voor korte of 
langere tijd in Sydney werken.
 
Bij Lynxx krijgen mensen veel vrijheid die gepaard gaat met veel verantwoordelijkheid. Je krijgt 
de ruimte om je te ontwikkelen in vaardigheden die jij interessant en belangrijk vindt. Dat kan 
betekenen dat je vooral heel diep de inhoud ingaat en aan de technisch meest complexe pro-
jecten werkt. Of misschien vind je het juist leuk om te leren projecten te leiden of hoe je hele 
nieuwe projecten op kunt starten. Binnen Lynxx volgt iedereen zijn eigen pad, dat past bij de 
capaciteiten en interesses van de unieke persoon. Hiervoor is een grote mate van vertrouwen 
nodig, dat wordt gecreëerd door veel te investeren in het team met teamuitjes, heisessies 
en een jaarlijkse ski trip. Maar ook door met elkaar te blijven nadenken over innovaties en 
veel aan kennisdeling te doen. Zo worden er regelmatig intern of extern georganiseerde 
trainingen gehouden en vindt er elke twee weken een kennisdeling plaats op het gebied van 
Machine Learning of andere relevante onderwerpen. Bovendien is het bij Lynxx mogelijk om 
een opleiding te volgen bij de beste universiteiten van de wereld, zoals Stanford en Harvard. 
Hierdoor blijft Lynxx vooroplopen in de markt en blijft het bedrijf zich onderscheiden.
 
Lynxx zoekt naar collega’s die het leuk vinden om 
samen de tanden in een probleem te zetten en 
enthousiast te worden van het experimenteren 
met nieuwe technieken. Lynxx’ers zijn leergierig, 
proactief en delen graag hun kennis met collega’s 
en de buitenwereld. 
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Mercer (NL)
Mercer ontwikkelt en implementeert wereldwijde Human Resource oplossingen. Dit doen 
wij met meer dan 25.000 werknemers in 44 landen. Onze professionals delen allemaal één 
belangrijke eigenschap: het talent om HR-vraagstukken, o.a. pensioen, arbeidsvoorwaarden 
en gezondheid van medewerkers, meetbaar en tastbaar te maken. Hoe complexer het 
probleem, hoe groter hun bevlogenheid. Mede door onze hoogopgeleide specialisten en ons 
wereldwijde bereik, zijn wij de toonaangevende leider voor consulting diensten binnen ons 
vakgebied www.mercer.nl 

Afstudeer opdracht
“Zorg, pensioen & sociale zekerheid; niet direct de meest sexy onderwerpen zou je zeggen. Zullen 
wij laten zien dat het wel zo is?

Als je mee wilt denken over hoe werkgevers voor hun werknemer een belangrijkere rol 
kunnen gaan spelen in toegang naar zorg en gezonder leven of over hoe we aan de Neder-
landse bevolking uit gaan leggen dat pensioen eigenlijk niets meer is dan sparen voor mo-
menten dat je geen salaris met werken verdient, dan bieden wij je graag een afstudeerplek. 
Het zijn zo maar wat topics die de aanzet kunnen zijn voor jouw afstudeerscriptie.

Mensen zijn de belangrijkste productiefactor. Je hoort iedere CEO het wel roepen ‘het zijn 
de mensen die ons bedrijf groot maken’. Maar hoe goed zorgen werkgevers nou echt voor 
hun personeel? Zeker in deze arbeidsmarkt is dat een vraag die veel bedrijven zichzelf stellen. 
En dat is precies waar wij hen als Mercer bij helpen. Als onderdeel van een wereldwijd 
concern met 60.000 werknemers beschikken wij over veel data, onderzoeken, rapporten en 
kennis. Al die resources zetten we in om klanten te helpen. Maar er blijft altijd ruimte voor 
nieuw onderzoek en dat zijn de afstudeerplekken die wij graag aanbieden aan ambitieuze, 
energieke studenten. Zullen we eens in gesprek gaan?”

Concrete afstudeeropdrachten zouden kunnen zijn: 
- Hoe betrokken zijn diverse leeftijdsgroepen met het onderwerp pensioen?
- De impact van een nieuwe pensioenregeling op spaargedrag.
- Wat is het effect van covid op het verzuim in de zorgsector?

Wat betekent dit voor jou?
- Je kunt rekenen op een interessante stage in een flexibele werkomgeving met enthousi   
aste en gedreven collega’s. Daarnaast ontvang je een stagevergoeding van € 450,- bruto per 
maand, gebaseerd op 40 uur per week;
- Ruimte voor eigen initiatief en inbreng;
- Een toffe afstudeeropdracht;
- Begeleiding van ervaren professionals.
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NN Group (NL/EN)
You matter
At NN, our purpose is to help people care for what matters most to them. We put our 
resources, expertise, and networks to use for the well-being of our customers, the advance-
ment of our communities, the preservation of our planet, and for the promotion of a stable, 
inclusive, and sustainable economy.

The world in which we live may change, but what really matters to people remains the same. 
Family, friends, love, health, home and work. Work is an important part of life. But you are 
more than just a colleague and that is something we understand very well at NN. Developing 
skills and competencies is not just the preserve of the world of work. You take something 
from all your roles in life. That is what makes everyone different. At NN we believe that dif-
ferences are what make us better and that by bringing a set of unique talents and perspectives 
to the table, you contribute to what really matters. It is no coincidence that ‘You matter’ is 
our promise to you. You matter, in all the roles you play because what is important to you is 
also important to us.

An internship that matters
An internship is an excellent opportunity to discover what matters most in your future career 
and in your personal development. If you are looking for a challenging internship in a diverse 
organization that puts people at the heart of what it does, NN offers opportunities for work 
experience or graduate internships where you are treated as a full member of the team. We 
have regular internships at senior secondary vocational education level (mbo), higher profes-
sional education level (hbo) and university level (wo) in various business units, such as IT, mar-
keting, HR, Finance, Risk, Investments or a secretarial or administrative internship. 

NN Group Traineeship - our future leaders
At NN, we help people care for what matters most to them. We do this by offering personal 
and relevant financial services. As a trainee at NN, you will contribute to this and help our 
company move forward in becoming ever more relevant to our customers. Your ideas matter 
because we are on the lookout for real future leaders.

Website: www.nn-careers.com   
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Northpool (NL/EN)
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’s expertise is founded on three pillars, Fundamentals, Efficiency and Opportunities. 
First, Northpool has a strong knowledge on the fundamental drivers in the energy mar-
ket. Second, Northpool uses datadriven 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.  
 
At Northpool we have three trading desks: short term, long term and algorithmic trading. 
We are always looking for graduates for these desks and want to start their career with us.
Whether you aspire to a career as a trader, analyze situations in the market or like to build 
models, at Northpool we look for the best place for you in our organization.
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Triple A (NL)
Wie is Triple A - Risk Finance?
Triple A - Risk Finance is een onafhankelijk en innovatief consultancybedrijf gespecialiseerd op 
het gebied van actuariaat en risicomanagement, opgericht in 2006 en gevestigd in Amster-
dam. Triple A is een bedrijf met een platte structuur en enthousiaste jonge professionals. Mede 
door de korte lijnen met het management is er volop ruimte voor eigen inbreng en verant-
woordelijkheid. Dit geeft onze medewerkers de kans om buiten de gebaande paden te gaan 
en de vaak kwantitatief uitdagende opdrachten met een creatieve benadering op te lossen.

Wat doet Triple A - Risk Finance?
We werken vanuit de business lines: Pensions, Insurance, Risk & Strategy Consulting, Actuarial 
Technology, Data Analytics en Banking. Onze klanten variëren van grote multinationals tot 
kleine ondernemingen onder te verdelen in banken, verzekeraars, pensioenfondsen, pensioe-
nuitvoerders en werkgevers. We werken vanuit ons eigen kantoor en op locatie bij de klant.
Voorbeelden van werkzaamheden zijn onder andere:
Ontwikkeling van actuariële projectiemodellen
Uitvoering van risicoanalyses
Waardering van pensioencontracten
Advisering over nieuwe pensioenregelingen
Asset & liability management
Verslaglegging

Een standaard carrière pad bestaat dan ook niet binnen Triple A. Je ontwikkelt je als risk 
professional met je eigen accenten. Kortom, we bieden uitgebreide mogelijkheden tot een 
zeer uitdagende carrière in de consultancy op het gebied van actuariaat en risicomanagement.

Hoe is de werksfeer bij Triple A – Risk Finance?
Triple A – Risk Finance is een jong en dynamisch bedrijf. Dat geldt zowel voor het bedrijf zelf, 
als voor de mensen die er werken: de gemiddelde leeftijd van de consultants ligt rond de 
33 jaar. Het bedrijf is volop in ontwikkeling en bestaat intussen al uit een team van zo’n 140 
mensen. Het is het gevolg van de unieke dynamiek binnen Triple A: een gevoel van onder-
nemerschap en vastberadenheid om samen ergens voor te gaan. De dynamiek vind je binnen 
het hele bedrijf terug in de manier van werken en de sfeer op kantoor. De omgang met col-
lega’s is open en informeel, en tegelijkertijd gaan we met z’n allen voor het beste resultaat. 

Meer weten?
Wil je meer over Triple A - Risk Finance weten, bezoek dan ook onze website www.aaa-risk-
finance.nl voor meer informatie of neem contact met ons op.
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Veneficus (NL)
Veneficus brengt licht in de overweldigende wereld van data & intelligence. Wij hebben een 
team van data scientists, developers, analisten en engineers met allemaal een passie voor data. 
Wij vinden niets leuker dan anderen ook verliefd op de data te laten worden. Door cijfers om 
te zetten in visuals, abstractie in ideeën en code in businessplannen is voor iedereen geen dag 
hetzelfde!
 
Wij gebruiken de kracht van data door de slimste mensen intelligentie te laten optimaliseren. 
Wij werken met de perfecte mix van magie en logica. Een mix van data en creativiteit, tech-
nologie en een menselijke touch. Het resultaat zijn mooie tools, adviezen en programma’s die 
helpen uw bedrijf te ontwikkelen, opnieuw uit te vinden en te laten groeien. Voor perfecte 
flows, grotere groei, slimmer werken en bovenal een gelukkiger leven.
 
Als een team zorgen wij ervoor dat we het mooiste en beste resultaat behalen voor onze 
klant. Dit doen we niet alleen, maar samen als een team! De persoonlijke ontwikkeling en het 
teamgevoel is voor ons belangrijk, hierdoor zorgen wij er namelijk voor dat wij onze beloften 
waar kunnen maken aan de klant.
 
Wij helpen jou aan je eerste of volgende uitdaging! Wij vinden het belangrijk om jou goed te 
leren kennen om zo de perfecte match te maken met een van onze klanten. Wij zijn onder 
andere actief in de volgende branches:
- Verzekeringen, pensioenen en banken
- Retail
- Transport en logistiek
- Overheid
- Energie
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Zanders (NL/EN)
Are you recently graduated, ambitious, eager to learn and develop, to take ownership and 
to make an impact at an early stage? Then get your career off to a flying start at one of the 
leading consultancy firm specialised in Treasury Management, Risk Management, Corporate 
Finance, and Financial Solutions!

About Us
From our locations in the Netherlands, Belgium, United Kingdom, Switzerland, Sweden, 
United States, South Africa, Germany and Japan our 220+ consultants service Corporates, 
Financial Institutions, Public Sector Entities, and NGO’s. With the recent investment of our 
strategic partner, MML Capital, we have a strong ambition to further expand our business. 
Become a part of us and contribute to realising that growth.

Career Opportunities
Our risk professionals have a strong analytical background in Econometrics, Quantitative Fi-
nance, Mathematics or similar. Freedom, fun, and flexibility are key aspects of our teams. Are 
you excited to meet us based on what you have read so far? Then read further for the career 
opportunities we may have for you.

We have various entry-level positions:
Analyst: Work as a part-time student alongside your study program and get hands-on experi-
ence 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 are able to develop yourself as a consultant with trainings and 
available courses. You also get to participate in social activities such as our yearly secret Zan-
ders 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 
| recruitment@zanders.eu | + 31 35 692 89 89 | 
careerwebsite



Apply via faector.nl 
before 15 January 23.59


