Rabobank Groep
Algemeen
‘Bouwen aan de toekomst’
Een stage bij de Rabobank betekent dat je een actieve rol speelt in een van onze vele projecten en activiteiten.
De Rabobank geeft je daarvoor alle ruimte en biedt je een innovatieve werkomgeving. Wij zorgen ervoor dat
jouw stage een waardevolle fase van jouw studie is. Dat het een periode is waarin je veel ontdekt, veel leert en
waar je de opgedane kennis in de praktijk kunt toetsen. Jouw ontwikkeling staat centraal, maar we willen ook
van jou leren.
De Rabobank biedt volop stagemogelijkheden voor studenten (hbo/wo-opleiding) die in de laatste fase van
hun studie aanbeland zijn. Ben je ambitieus, ondernemend en kun je goed samenwerken, dan komen we graag
met jou in contact!
Kies je stage
De Rabobank kent drie stages: een meeloopstage, een onderzoeksstage en een afstudeerstage. Bij een
meeloopstage werk je mee op een afdeling. Bij een onderzoeksstage werk je een onderzoeksvraag of thema
uit. Hierover schrijf je een rapport. En studeer je af, dan voldoet de afstudeeropdracht aan de afstudeereisen,
zodat jouw onderzoek gebruikt kan worden voor jouw scriptie.
Welke stage je ook kiest, je krijgt volop ruimte om de Rabobank organisatie te leren kennen en om contact te
leggen met andere stagiairs. Daartoe organiseren we ook interactieve bijeenkomsten, lunches, borrels etc.
Gericht en open solliciteren
Je kunt gericht solliciteren op een van de beschikbare stages binnen Rabobank Nederland of Rabobank
International. Die vind je in onze vacaturebank. Je kunt ook een open sollicitatie sturen. In beide gevallen
verwachten we een goede motivatie, waarin je omschrijft waarom en in welke richting je bij ons stage wilt
lopen. Alleen dan nemen we je sollicitatie in behandeling. Bij de open sollicitatie laat je ons ook weten waar je
graag stage wilt lopen, welke opdracht je in gedachten hebt en waarom.
Ons e-mailadres is ws.stage@rn.rabobank.nl.
Stagevergoeding
De Rabobank betaalt een maandelijkse stagevergoeding. Wij bieden je een uitdagende en professionele
leeromgeving binnen de financiële dienstverlening. Deze omgeving strekt verder dan de grenzen van de
afdeling waar je stageplaats is. Je krijgt de begeleiding, de ruimte en de vrijheid om je stageperiode zo
optimaal mogelijk te benutten.
Meer informatie
Kijk carrièremogelijkheden op www.rabobank.nl/werken of kijk naar actuele stageopdrachten direct op de
stagesite:
http://www.rabobank.jobs/cs/nl/content/rabobank_als_werkgever/studenten_en_starters/stages.html

Rabobank Groep: Group Risk Management (GRM)
GRM beheert de risicoportefeuille binnen Rabobank Groep. GRM adviseert de raad van bestuur, het risk
management van de diverse dochterondernemingen en de lokale banken. Het is een ambitieuze afdeling die
zich snel ontwikkelt, onder meer door internationale afspraken als Basel II en de wens meer te sturen op
langetermijnscenario's en -modellen. Dat biedt een breed en aantrekkelijk perspectief aan de mensen die voor
GRM werken. Bij GRM kun je bijvoorbeeld betrokken zijn bij het valideren, controleren en testen van alle
modellen met betrekking tot kredietrisico, operationeel risico, rente risico en economisch kapitaal. Ook
integriteit en de validiteit van de methodologieën waarmee de modellen worden ontwikkeld en onderhouden
kunnen onderwerp van onderzoek zijn. Er is nauwe samenwerking met andere onderdelen van Rabobank
Groep, die de risicomodellen ontwikkelen en gebruiken.

Studie
WO Econometrie, Wiskunde, BWI en SFM
Standplaats
Utrecht/Eindhoven
Meer informatie
Kijk carrièremogelijkheden op www.rabobank.nl/werken of kijk naar actuele stageopdrachten direct op de
stagesite:
http://www.rabobank.jobs/cs/nl/content/rabobank_als_werkgever/studenten_en_starters/stages.html
Of neem contact op en stuur een bericht naar ons e-mailadres is ws.stage@rn.rabobank.nl.

