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Stagiair met flexibele werklocatie binnen Nederland 

 
Stagiair gezocht met mogelijkheid om remote, hybride of op diverse locaties binnen 

Nederland te werken 

  

Wil jij onderdeel uitmaken van een echt #start-up avontuur? 
Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf? Wil je werken in een jong, 
ambitieus en hardwerkend team?  

Dan is Taleo Consulting wellicht wat voor jou!  

Om onze groei voort te zetten en onze teams te versterken, zijn we op zoek naar #stagiaires wie 
onze Talent Managers en Business Managers zullen gaan ondersteunen met diens werkzaamheden 
en zelfstandig betrokken zullen zijn bij diverse activiteiten in de wereld van #consulting.  

Taleo Consulting is een internationaal en onafhankelijk management consultancybureau, 
gespecialiseerd in (onder andere) de financiële sector, met kantoren in Luxemburg, Parijs, Brussel, 
#Amsterdam, Genève, Barcelona, Singapore en Lissabon. En een omzet van ruim 34 miljoen in 2022.  

Onze filosofie:  

Wij geloven dat wij alleen kunnen groeien, als onze mensen groeien. Gemotiveerde professionals 
maken het verschil. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor onze klanten. 
Wij zoeken mensen die onze bedrijfswaarden delen en hiermee de relatie met onze consultants, 
klanten en interne teams kunnen bevorderen.  

Taleo's succes is afhankelijk van het talent van haar medewerkers, daarom zijn wij voor on kantoor in 
Nederland op zoek naar een enthousiaste #stagiair om te helpen met verschillende werkzaamheden 
gerelateerd aan het uitbouwen van de business activiteiten en ons professionele netwerk in 
Nederland.  

Dit houdt onder andere in: 
- Assisteren bij ons werving- en selectieproces van nieuwe consultants/medewerkers (benaderen van 
potentiële kandidaten, sollicitatiegesprekken voeren, werven, onboarden, managen); 
- Het matchen van kandidaten en de huidige open posities/aanvragen; 
- De behoeften van klanten/Business Managers coördineren en opvolgen met het team in Barcelona; 
- Assisteren bij diverse ad-hoc taken en interne projecten; 
- Het helpen opbouwen van een klant portfolio; 
- Prospectie van nieuwe klanten, uitvragen van behoeften, genereren van 'leads'; 
- Ontwikkeling, uitbouwen en beheren van bestaande klanten; 
- Helpen met onderhandeling, sluiten en opstellen van contracten met klanten en consultants; 
- Opvolging en verlenen van feedback aan de consultants;  

Profiel 
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, een positieve houding en een resultaatgerichte 
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manier van werken; 
- Op zoek naar een meewerkstage; 
- Je bent een HBO/WO student/afstudeerder en op zoek naar een stageplek; 
- Vindt hybride werken leuk; 
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels; 
- Je hebt een ondernemersmentaliteit met een sterke interesse in business development en 
recruitment; 
- Je bent proactief, flexibel en een echte doorzetter!  

Waarom Taleo Consulting?  

• -  Wij bieden een allround ervaring en een kijkje achter de schermen in de #consulting 
wereld.  

• -  Persoonlijke begeleiding.  
• -  Goede stagevergoeding.  
• -  Laptop & telefoon van de zaak.  

- Flexibele werk locatie (volledig remote, hybride of op kantoor te werken) 
- Leuke team uitjes, internationale reisjes en een mooie ervaring bij een snelgroeiend  

internationaal topbedrijf. 
- Je zult deel uitmaken van een jong, getalenteerd en dynamisch team! 
- Je krijgt de mogelijkheid om jouw internationale professionele netwerk te ontwikkelen.  

We zijn altijd op zoek naar het juiste talent om ons team in Nederland te versterken. We staan dus 
open voor open sollicitaties.  

 


