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Ben jij op zoek naar een stage voor Japans?
Amsterdam | Bijbaan | Stage | Accounting | Talen | HBO | Starting date: flexible

Wie zijn wij?
Global Connect Admin B.V. (GCA) is een ervaren administratiekantoor voor zaken zoals
bedrijfsadministratie, financieel management en accounting. Wij werken in een uitstekend
internationaal netwerk van erkende advocaten, accountants, banken en ervaren directeurs en bieden
onze cliënten een one-stop service. Onze cliënten zijn o.a. wereldwijd actieve aandeelhouders,
investeerders, multinationale bedrijven en family offices.
De stage
Momenteel zijn wij op zoek naar een stagiair met kennis van de Japanse taal. Als bedrijf willen wij
starten op de Japanse markt en hiervoor zijn wij op zoek naar een stagiair die ons kan helpen met de
Japanse communicatie.
Naast het opbouwen en onderhouden van contacten met Japanse bedrijven zul je ook nog andere
stagewerkzaamheden doen. Zo zul je bijvoorbeeld de kans krijgen om onze social media pagina bij
te houden, teksten te vertalen en mee te gaan naar evenementen. Kennis van accounting en andere
talen is een pré.
Wat kun je bij ons verwachten?
Je komt in een internationale werk omgeving terecht. Jouw nieuwe collega’s komen uit drie
verschillende landen en spreken Duits, Nederlands of Chinese als moedertaal. Engels en Nederlands
zijn daarbij onze kantoor talen. Omdat wij als ‘boutique’ kantoor werken is de manier van werken
hands-on en de omgang met elkaar persoonlijk en direct.
Wij zijn een klein team dat samenwerkt om onze doelen te bereiken. Je kunt van ons een goede
begeleiding, een leuke sfeer op kantoor en veel leermomenten verwachten. De werktijden zijn van
09:00 uur tot 18:00 uur. Een stagevergoeding is mogelijk.
Spreek en schrijf jij op hoog niveau Japans? Neem dan snel contact met ons op!
Je kunt je sollicitatie brief en CV opsturen naar: info@globalconnectadmin.com

