
  

 

Meewerkstage toezicht nationale instellingen  

Zit je in de laatste fase van je studie en heb je affiniteit met de 
financiële sector? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! De divisie 
Toezicht Nationale Instellingen (NATIN) is op zoek naar een 
enthousiaste stagiaire. Een meewerkstage bij NATIN biedt jou de 
unieke mogelijkheid om mee te draaien in het toezicht op banken, 
betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen: 
een dynamische wereld die jou volop kansen biedt!  
De meewerkstage  
Gedurende enkele maanden verricht je werkzaamheden binnen de 
divisie NATIN. De werkzaamheden beslaan een breed scala aan 
instellingen. Je wordt hierbij begeleid door directe collega's uit het 
team. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:  

� Het beoordelen van (niet-)financiële risico´s van instellingen waar 
NATIN toezicht op houdt. 

� Uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, op 
individuele instellingen of in de vorm van sector brede analyses. 

� Volgen van ontwikkelingen in de financiële sector en dit vertalen naar 
de praktijk van toezichthouder. 

� Ondersteunen bij vvgb- en vergunningaanvragen. 
� Deelnemen aan bijzondere projecten. 

Deze werkzaamheden geven je een breed beeld van het toezicht, maar 
je zult zeker meer dan eens de diepte in gaan bij complexere 
vraagstukken. In overleg zijn de werkzaamheden aan te passen op 
jouw persoonlijke interesses. 

Wie zoeken wij? 
Je bent enthousiast, analytisch sterk en bezit schriftelijk en mondeling 
over goede communicatieve vaardigheden. Met jouw affiniteit voor de 
materie, “hands-on” mentaliteit en leergierigheid pik je zaken snel op.  

� Je bent een wo-student in de eindfase van je bachelor of master 
economie, econometrie of andere kwantitatief georiënteerde studie. 

� Je bent handig met Excel en bent in staat kwantitatieve materie snel 
te doorgronden.  

Divisieprofiel  

NATIN houdt toezicht op Nederlandse instellingen die niet direct onder 
het toezicht van de Europese Centrale Bank vallen. Naast middelgrote- 
en kleine banken zijn dit betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en 
beleggingsondernemingen. NATIN bestaat uit een viertal afdelingen; 
Beleggingsondernemingen & Beleggingsinstellingen, Kleine Banken & 
Bijkantoren, Middelgrote Banken en Bijzondere Projecten & 
Betaalinstellingen. Binnen NATIN maak je deel uit van een 
multidisciplinair samengesteld team van toezichthouders, waaronder 
economen, registeraccountants, bedrijfskundigen, bedrijfsanalisten en 



  

 

juristen. Samenwerking is daarbij cruciaal. De sfeer is open en 
collegiaal, de cultuur gedreven en professioneel. Er werken momenteel 
ongeveer 60 professionals binnen de divisie, verdeeld over 5 
afdelingen. Binnen NATIN staat teamwork hoog in het vaandel en je 
collega’s zijn altijd bereid jou nieuwe dingen te leren.  

Bijzonderheden  

Je bent beschikbaar voor een stage van minimaal drie en maximaal zes 
maanden (de exacte stageperiode is in overleg), bij voorkeur 36 uur 
per week. De startdatum van deze stage is flexibel. Pas jij in dit 
geschetste profiel? Dan bieden wij jou de kans een brede en relevante 
stage-ervaring toe te voegen aan jouw CV. Een stagevergoeding is 
beschikbaar.  

Meer informatie  

Jeroen Wiercx, toezichthouder, 020 524 3283.  
Christa de Vries, campus recruitment, 06 310 28773.  

Stageverzoek indienen  
Als sollicitatie ontvangen wij graag een motivatiebrief, een CV en 
relevante cijferlijsten via onze website https://www.dnb.nl/werken-
bij/stages/dnb378153.jsp.  


