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Stageopdracht bij Interfisc Group – Voorburg
Welkom in onze wereld van grensoverschrijdend werken!
Onze missie
Werkgevers en werknemers moeten over de grens heen kunnen samenwerken. Door de enorme
verschillen in wetgeving, cultuur en taal is dit echter niet vanzelfsprekend. Om deze reden biedt
Interfisc internationale bedrijven met personeel over de grens heldere & praktische oplossingen
waarmee zij succesvol in het buitenland kunnen opereren, zonder daarbij gehinderd te worden
door formele of administratieve belemmeringen.
Vanuit deze gedachte bieden wij één 4-talig loket (Nederlands/Frans/Engels/Duits) voor alle
vragen van werkgever en werknemer over:

Arbeidsrecht

Sociale zekerheid

Belastingen

Compensation & benefits

Welzijn, veiligheid & gezondheid
Interfisc in de wereld
Interfisc Group heeft ruim 40 medewerkers in Nederland (Voorburg) en België (Kontich) en is
gespecialiseerd in internationale HR & Payroll in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Onlangs hebben wij een start gemaakt met het aanbieden van deze diensten
in Italië.
Onze klanten zijn gevestigd in alle werelddelen maar hebben met elkaar gemeen dat zij personeel
hebben in of detacheren naar één of meer van de genoemde landen.
Wij Interfisc: Samen oplossen & (ont)zorgen
Met z’n allen zijn wij dé succesvolle specialist in grensoverschrijdende HR-vraagstukken waar de
internationale werkgever niet omheen kan. Dit kan alleen wanneer wij allemaal, van receptie tot
bedrijfsarts en van loonadministrateur tot (fiscaal) jurist, handelen vanuit de volgende
kernwaarden:

Samen

Zorgzaam

Oplossingsgericht
Onze klant staat daarbij centraal en met z’n allen zorgen wij ervoor, dankzij onze enthousiaste en
persoonlijke aanpak, dat de klant zich veilig en vertrouwd voelt bij Interfisc.
Je werkt vanuit de marketing & communicatie afdeling van Interfisc. De afdeling bestaat uit drie
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het vergroten van de zichtbaarheid van Interfisc in de
wereld middels diverse kanalen, waaronder website, social media, nieuwsplatforms, events. Ook
crm is een belangrijke tool voor ons. Daarin verzamelen wij zoveel mogelijk informatie over onze
klanten, prospects en relaties.
Wij werken 37,67 uur per week, op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag
van 8.30 tot 15.30 uur. Locatie: Voorburg. Wij bieden uiteraard een passende stagevergoeding.
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Wat bied jij ons?

Je zit in de eindfase van een commercieel georiënteerde HBO-opleiding, zoals bijvoorbeeld
marketing, communicatie of sales, of van een HR-gerelateerde HBO-opleiding met
affiniteit voor commerciële vakken

Je beschikt over een uitstekende Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid

Kennis van de Franse en Duitse taal is een voordeel!

Enthousiast, creatief & communicatief

Durf & initiatief
Contactinformatie
Als het je leuk lijkt om je vast te bijten in één van deze uitdagingen, neem dan contact op met:
Interfisc Group
Katja van Leeuwen (Marketing & Communication Manager)
E-mail: leeuwen@interfisc.nl
Stationsplein 4, 2275 AZ Voorburg
Tel. 0031 (0)70 313 3000
Website www.interfisc.com

