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Bij de afdeling Controle en Organisatie (GCO) hebben we voor aankomend schooljaar (september 2020) weer 
een stagemogelijkheid. De afdeling Controle en Organisatie is de backoffice van de Geonius-organisatie. Daarin 
zijn alle ondersteunende diensten verzameld, zoals de financiële administratie, HRM, QESH, inkoop, 
wagenpark, projectcontrole, projectondersteuning, ICT, communicatie, etc. 

Wat ga je doen? 
Binnen GCO zijn we momenteel bezig met het beschrijven en optimaliseren van alle lopende processen van de 
backoffice. Nadruk ligt daarbij op functiescheidingen, interne controle maatregelen, cruciale controles (key-
controles) en management-informatie. Dat doen we in fasen, waarbij in de eerste fase de nadruk ligt op de 
inventarisatie en beschrijving van de processen. De afstemming en optimalisatie volgt in een latere fase. 
 
Wij zijn op zoek naar ondersteuning in de eerste fase. Daarin ga jij samen met een proceseigenaar in gesprek 
met als doel de beschrijving van de processen volgens een van te voren vastgesteld format, waarbij 
bovengenoemde onderwerpen aan de orde komen. Dat doe je samen met een lid van het kernteam, dat als 
taak heeft alle processen te beschrijven, te optimaliseren en tenslotte te implementeren. 

Wat ga je leren? 
Je krijgt heel veel inzicht in hoe een afdeling waarin de ondersteunende diensten van een organisatie zijn 
samengebracht, functioneert. Je gaat de onderlinge samenhang van de zeer uiteenlopende taakgebieden 
moeiteloos doorgronden. Het is een training in het gestructureerd beschrijven van de verschillende processen, 
waardoor een beroep wordt gedaan op je analytisch vermogen. 

Wat verwachten wij van jou? 
- Bij voorkeur een opleiding in de richting van Bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding 
- Je bent flexibel en hebt een proactieve werkhouding 
- Je vindt het leuk om in een jong en dynamisch team te werken 
- Je bent stressbestendig, sociaal en communicatief vaardig 

Enthousiast? 
Bij Geonius hechten we veel waarde aan de gezellige bedrijfscultuur die er heerst. Wil jij werken bij het leukste 
ingenieursbedrijf van Nederland en je kennis en kunde inzetten om onze afdeling GCO een handje verder te 
helpen? Kom dan stage lopen bij Geonius! Stuur dan je motivatiebrief en cv naar solliciteren@geonius.nl 
 
Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met Sophie Jacobs via s.jacobs@geonius.nl of 
bel +31 6 38 16 25 49. 
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