Vacature:
Afstudeerstagiair(e) WO Nederlands/Europees (financieel) recht, Bestuurs-/Bedrijfskunde
Wie zoeken wij?
Wij zoeken ambitieuze en getalenteerde WO studenten die op korte termijn gaan starten met hun
masterscriptie en op zoek zijn naar een interessante afstudeerstage. Een studieachtergrond in de
richting van Nederlands/Europees (financieel) recht, Bestuurskunde, Bedrijfskunde klinkt als muziek in
onze oren, maar voor andere studieachtergronden deinzen wij niet terug. Mocht je interesse hebben om
af te studeren op een van de volgende onderwerpen (of mocht je zelf fantastische ideeën hebben), dan
horen wij graag van je!
•

Robotisering in de financiële sector

•

Financial risk management;

(bijv. geautomatiseerd advies);

•

Foreign Account Tax Compliance

•

Artificial Intelligence;

(FATCA) en Common Reporting

•

Blockchain technologie;

Standard (CRS).

•

Privacy;

Wie zijn wij?
Charco & Dique is de onbetwiste specialist op het gebied van (inter)nationale financiële wet- en
regelgeving en draagt als zodanig bij aan (het behoud van) de reputatie van haar klanten. We
beschikken niet alleen over gedetailleerde kennis van de continu veranderende financiële wet- en
regelgeving, maar hebben als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de
toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch, maar altijd duurzaam en met vooruitziende
blik. Ons team bestaat uit specialisten met ervaring als toezichthouder, accountant, jurist, compliance
officer, riskmanager, advocaat en consultant.
Wat doen wij?
Charco & Dique richt zich op riskmanagement en compliance bij ondernemingen in de financiële sector.
Daarnaast ondersteunen wij onze klanten bij het aanvragen van een vergunning van de AFM en DNB.
Ook staan wij onze klanten bij in het onderhouden van hun relaties met de toezichthouder, bereiden we
bestuurders voor op gesprekken met deze toezichthouder en ondersteunen we hen in de uitvoer van
hun toezichtsrol. Daarnaast faciliteert Charco & Dique de opzet en uitvoering van herstelprogramma’s
bij klanten op onderwerpen zoals rentederivaten, advieskwaliteit, hersteladvies en customer due
diligence.
Tenslotte is onze online Regtech tool ‘Ruler’ in de afgelopen jaren doorontwikkeld en gegroeid waarmee
wij onze klanten altijd het inzicht in de voor hun relevante wet- en regelgeving bieden, opdat zij altijd up
to date zijn van de ontwikkelingen en wetswijzigingen.
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Wat bieden wij?
Charco & Dique biedt een uitdagende afstudeerstage van +/- 6 maanden aan met een prettige en
informele leer- en werkomgeving binnen een klein en dynamisch team. De verdeling van een 40-urige
werkweek zal bestaan uit 50% meewerken aan klantopdrachten, Ruler en andere werkzaamheden en de
overige 50% wordt besteed aan onderzoek (bijv. een verplichte scriptie voor je studie). Dit alles wordt
beloond met een stagevergoeding van €500,- per maand. Eventuele reiskosten worden vergoed.
Sparren over je toekomstige afstudeerstage?
Wij hebben twee kantoren in Amsterdam, één op IJburg en één in B.Amsterdam. Je bent van harte
welkom om een afspraak te maken en langs te komen voor koffie! Mail voor sollicitaties of meer
informatie naar: Rhode.betting@charcoendique.nl.
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