Korte video over wat we doen

Wij zijn op zoek naar een:

Stagiair(e) Goede doelen en Operations
Ben jij een wereldverbeteraar met interesse in operations en ben je op zoek naar een stage? Lees dan verder!
Goed doen zit in onze natuur. Als we armoede of gevolgen van klimaatverandering zien willen we iets doen! En
toch doen veel mensen minder dan ze zouden willen. Daarom maakt The Social Handshake goed doen makkelijk.
Wij bieden LoonGift, NoodGift en KerstGift aan. Met LoonGift kunnen medewerkers direct vanaf het salaris
goede doelen steunen én met belastingvoordeel. Werkgevers kunnen via ons fintech platform hun medewerkers
betrekken bij MVO, en worden ook nog eens een meer aantrekkelijker werkgever. Met 1000+ gebruikers is al 170K+
naar goede doelen, zoals Unicef en JustDiggit gegaan, en we zijn pas net begonnen. Zo maken we samen met
werkgevers, medewerkers en goede doelen de wereld duurzamer en socialer.

Wat ga je doen
Je ondersteunt onze COO bij:
• het contact met de goede doelen op ons LoonGift platform en denkt mee over het verder aanscherpen van onze
selectieprocedure;
• de operationele kant van LoonGift, waaronder het opstellen van facturen en betaalverzoeken voor alle
werkgevers die LoonGift aanbieden;
• Contact met werkgevers die LoonGift aanbieden over LoonGift mutaties, facturen en aanverwante zaken;
• de optimalisatie van interne processen en van betaal- en controlemechanismen;
• en de automatisering van betalingen
Daarnaast:
• help je de COO bij het uitwerken van operationele processen;
• denk je, samen met de CFO en COO, mee over de automatisering van betalingen van werkgevers enerzijds en
betalingen aan goede doelen anderzijds;
• werk je nauw samen met het team om The Social Handshake en LoonGift groot te maken in Nederland, je denkt
hier graag over mee vanuit meerdere invalshoeken/facetten van de startup. Heb je een goed idee, let’s go!

Wie zoeken wij
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met sociaal ondernemen en/of de goede doelen sector
Je bent proactief, zelfstandig, weet van aanpakken en werkt goed samen
Je hebt WO werk- en denkniveau
Je hebt een uitstekend gevoel voor cijfers;
Je houdt ervan om processen efficiënter te maken / te optimaliseren
Je kunt omgaan met Excel en/of Exact Online
Je spreekt zowel Nederlands als Engels

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Inspirerende werkomgeving bij een start-up met een gedreven team en ruimte voor initiatief
Je draagt bij aan een betere wereld en werkt samen met professionals en wereldverbeteraars
Een groot netwerk op het snijvlak van social enterprises, bedrijfsleven en goede doelen
Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing
Geweldige werkplek bij SDG House Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam (3 dagen vanuit huis
werken is mogelijk)
• Stageperiode van 4-6 maanden, met een voorkeur voor 6 maanden. Startdatum in overleg.
• De stagevergoeding op fulltime basis bedraagt €350,- (4 dagen per week is mogelijk)

Benieuwd hoe Daphne & Mattia hun stages bij The Social Handshake hebben ervaren? Lees hier een
interview!

Interesse?
Stuur een mail met je motivatie en cv voor 5 december 2022 naar
Noah@thesocialhandshake.com

