HBO meewerkstage

Breda – Oosterhout – Roosendaal

Ben jij op zoek naar een HBO stageplek waarbij je veel mag en kan leren? Waar er persoonlijke aandacht is voor
jouw ontwikkeling? Wil jij kennismaken met verschillende werkzaamheden binnen de Accountancy? En spreekt
het MKB-segment jou aan? Dan is een meewerkstage bij Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor B.V. iets
voor jou.
Dijksterhuis biedt de mogelijkheid voor een meewerkstage voor de vestiging in Breda. Ons kantoor in Breda zit in
hartje centrum Breda bij het Valkenbergpark en het station. Dijksterhuis is een kleinschalig informeel maar
professioneel kantoor met ongeveer 20 medewerkers. Wij zijn een accountantskantoor in de samenstelpraktijk
voor het MKB-segment. Voor de ondernemer biedt Dijksterhuis een full service, van
accountantswerkzaamheden en fiscaaladvies tot het verzorgen van de salarisadministratie en HR-adviezen. Door
ons aanbod kunnen wij de ondernemer van A tot Z begeleiden.
De begeleiding van onze stagiaires en medewerkers vinden wij erg belangrijk. Je zal tijdens je stage deel
uitmaken van zowel het ADV-team als het samenstelteam. De senior assistent accountant zal je begeleiden
tijdens je stage, waarbij er veel ruimte is om je opdrachten vanuit je opleiding in de praktijk te brengen.
Dit zijn je werkzaamheden
• Je verwerkt de financiële administratie van onze klanten en helpt bij het opstellen van financiële
rapportages;
• Je ondersteunt bij het voorbereiden van de BTW-aangifte;
• Je leert een samenstelwaardige kolommenbalans op te stellen;
• Je leert eenvoudige IB-aangiftes op te stellen;
• Je ondersteunt bij het samenstellen van de jaarrekening;
• Je ondersteunt bij het voorbereiden van de VPB-aangifte;
• Je ondersteunt de accountant bij speciale projecten;
• Je leert om risicogericht samen te stellen;
• Daarnaast zal je diverse werkzaamheden gaan leren die behoren bij het werkproces binnen een
accountantskantoor.
Wie ben jij?
Een stagiair(e) die actief meedenkt en zoveel mogelijk gebruik maakt van de innovatie. Ben je proactief, sociaal
en een echte teamspeler? Daarnaast ben je nieuwsgierig en wil je graag meer over het accountancy vak te
weten komen en…
• Je bent bezig met een financiële hbo-bachelor, zoals Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance &
Control;
• Je hebt passie voor financiële cijfers;
• Je bent gemotiveerd om van anderen te leren;
• Je hebt een klantgerichte instelling;
• En natuurlijk een fijne collega om mee te werken!
Wat bieden wij?
Wij bieden je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen gedurende de stageperiode binnen een
informele en professionele werkomgeving. Een plek waar je de juiste begeleiding ontvangt. Verder zal je een
passende stagevergoeding ontvangen. Indien je jezelf ook goed ontwikkeld binnen Dijksterhuis tijdens je stage,
bieden wij je de mogelijkheid om na de stageperiode in dienst te treden. Kijk voor meer informatie over
Dijksterhuis op www.dijksterhuis.com
Enthousiast geworden?
Herken jij jezelf in bovenstaande en spreekt onze organisatie je aan? Dan zien wij graag jouw CV en
motivatiebrief tegemoet via hr@dijksterhuis.com
Heb je nog vragen over de stageplek? Dan kan je contact opnemen met Iris van Driel of Mariska Vos via
076-520 55 33.
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