
 

 

HBO Stage Legal & Compliance 

Functie Legal, Compliance, Riskmanagement 

Education level HBO 

Location Leusden 

Dagen per week 3 of 4 

Beschikbaarheid September 2020 - februari 2021 

Stageduur In overleg 

Stagesoorten Afstudeerstage/Meewerkstage  

Stagevergoeding In overleg 

Omschrijving 

Consignium bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialisme die 

elkaar versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen voor een optimaal 

resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze 

klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie zorgen voor impact. Wij 

creëren impact. 

Als stagiair Legal & Compliance zul je inzicht krijgen in ons dagelijks werk. Afhankelijk van de 

stageopdracht zul je compliance projecten uit gaan voeren in samenwerking met en onder 

leiding van onze consultants. De werkzaamheden omvatten o.a. het opstellen van een juridische 

stukken, het uitvoeren van risicoanalyses en privacy impact assessments, het toetsen van de 

uitvoering van controls en het ondersteunen bij uiteenlopende projecten. We bieden je alle 

ruimte om je actuele kennis verder uit breiden door het beantwoorden van allerlei vraagstukken 

op het gebied van datamanagement, privacy management, gegevensbescherming en 

compliance. 

We dagen je uit om veel (creatieve) ideeën en oplossingen te bedenken en betrekken jou daarbij 

in onze bedrijfsvoering. Daarnaast krijg je veel vrijheid om de ideeën in te brengen en uit te 

voeren. 

 

 



 

 

Gewenste profiel 

• HBO opleiding in de richting van Legal & Compliance / Riskmanagement 

• Op zoek naar een Afstudeer- of Meewerkstage per september 2020 

• Een proactieve, resultaatgerichte houding 

• Hands-on mentaliteit 

• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 

• Oplossingsgerichtheid, zorgvuldigheid en accuraatheid zit in jouw DNA. 

Wat bieden wij 

• Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Een informele werkomgeving met leuke collega's 

• Een coach en buddy die je tijdens jouw stage begeleiden 

• Inzicht in en leren van projecten in het bedrijfsleven 

• Laptop en stagevergoeding 

• De exacte invulling zal i.o.m. de student(e) worden vastgesteld op basis van noodzaak van 

de projecten, interesse en vaardigheden 

Contactgegevens 

Ben je geïnteresseerd? Leuk!   

Jouw motivatiebrief en CV kun je e-mailen naar Mw. Dalila Dizdar via ddizdar@consignium.nl  
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