
 
 

Stagemogelijkheden 
Amsterdam 
 
Onze organisatie 
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via 
strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie 
over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van 
kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te 
dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op 
krediet.  
 
Voor de volgende afdelingen zijn wij doorlopend op zoek naar enthousiaste studenten: 
• Commercial; 
• Risk Services; 
• Global; 
• Special Products; 
• Human Resources; 
• Dutch State Business; 
• Strategy & Corporate Development; 
• Group Communication & Commercial Development. 

 
Werkzaamheden 
De stageplek biedt de stagiair(e) een unieke mogelijkheid om zich binnen de stageperiode 
bijzonder snel te ontwikkelen op het gebied van internationaal zakendoen, economische kennis 
en verdere vaardigheden die bijdragen aan een succesvol carrièreverloop. Atradius staat door 
haar producten en marktpositie centraal in de wereldwijde economie. De dynamiek waarin de 
markt en onze klanten zich begeven draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van de stagiair(e). 
 
De stagewerkzaamheden zijn zeer divers en zullen – mede afhankelijk van de betreffende 
afdeling – voornamelijk betrekking hebben op: 
• Het ondersteunen van het team bij het behandelen van verzoeken en klanten; 
• Ondersteuning van het team bij beoordeling van kredietverzekeringsaanvragen; 
• Bij goede ontwikkeling: het zelfstandig oppakken van klantverzoeken; 
• Het updaten en verbeteren van ons marketingmateriaal; 
• Ondersteuning bij onze salesactiviteiten. 
 
Aan stagewerkzaamheden kan eventueel in overleg een opdracht gekoppeld worden, echter ons 
uitgangspunt is een meewerkstage. 
 
Omschrijving stageopdracht 
Indien gewenst kan er naast het meewerken op de afdeling ook gewerkt worden aan een 
onderzoeksopdracht. Gezien onze financiële, commerciële en wereldwijde werkomgeving zijn er 
veel mogelijkheden voor het doen van gericht onderzoek, waarbij de uitkomst van het 
onderzoek idealiter altijd zal moeten resulteren in praktische oplossingen voor een vraagstuk. 
Gezamenlijk met de stagiair(e) en/of begeleider kan er verdere invulling aan een 
onderzoeksopdracht worden gegeven.  
 
  



 

Profiel stagiair(e)  
Studierichtingen: Bedrijfseconomie, MER, Human Resources, Finance, Financial Services 
Management, Commerciële Economie of International Business and Management Studies.  
 
• Communicatieve vaardigheden; 
• Analytisch vermogen; 
• Interesse in internationale economie; 
• Kunnen lezen en begrijpen van financiële jaarcijfers (o.a. balansen en winst- en 

verliesrekeningen); 
• Klantvriendelijk; 
• Sociaal; 
• Initiatiefrijk; 
• Ambitieus. 

 
Wat biedt Atradius 
• Een leuke en uitdagende plek om stage te lopen: internationaal, dynamisch, transparant en 

informeel; 
• We vinden het belangrijk onze stagiair(e)s een omgeving te bieden waarin ze 

praktijkervaring op kunnen doen; 
• Aantrekkelijke stagevergoeding. 
 
Contactgegevens  
Solliciteren doe je door per e-mail een korte motivatie inclusief cv op te sturen naar 
jobsnl@atradius.com, t.a.v. het HR Services Team.  
 
Office Location 
David Ricardostraat 1 
1066 JS Amsterdam 
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