Meewerkstage Group Control
Locatie: Maasdijk

De Finance afdeling bij BOAL ondersteunt bij het realiseren van de strategie en doelstellingen van de
organisatie. Binnen BOAL Finance is de Group Business Controller verantwoordelijk voor het
ontwikkelen en implementeren van control methodieken, het financiële en operationele
risicomanagement en het initiëren van verbeteringen in financiële systemen en processen. Als
meewerk stagiair zul je ter ondersteuning van de afdeling aan het werk gaan.
Praktische informatie:
Dit is een meewerkstage, standplaats in
Maasdijk, waarbij deels thuiswerken tot de
mogelijkheden behoort;
Je bent beschikbaar vanaf februari 2023,
andere start is uiteraard mogelijk in overleg;
Je bent beschikbaar voor minimaal 3
maanden;
Je spreekt en schrijft zowel Nederlands als
Engels;
Je krijgt een stagevergoeding van 450 euro per
maand (obv fulltime).
Dit is wat je gaat doen:
BOAL Group is een internationale opererende
organisatie met vestigingen in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. De interne richtlijnen voor de
verschillende vestigingen op het gebied van
Finance worden gemaakt door de Group Business
Controller. Tijdens jouw stage draag je bij aan het
uitvoeren van risicomanagement in de (nog op te
stellen) “BOAL Group Control Framework”.
Daarnaast ben je bezig met het opstellen van de
“BOAL Group Control Framework” en dan met
name gefocust op AO/IC.
Daarnaast:
Het ondersteunen van de Group Business
Controller bij het uitvoeren van group business
control activiteiten;
Het assisteren van de CFO bij financiële
vraagstukken en het opstellen van business
cases.

De ideale kandidaat neemt mee:
Je volgt een relevante financiële opleiding op
het gebied van Business & Management;
Je hebt een uitstekende kennis van de Engelse
taal (schriftelijk en mondeling);
Je bent analytisch, een teamspeler, proactief
en hebt een ondernemende instelling.

Wil je bij ons stage komen lopen?
We zien je sollicitatie tegemoet! Stuur dan jouw
CV en motivatie naar Milou van Ruijven, Recruiter,
via careers@boalgroup.com.

