
STAGIAIR ACCOUNTANCY   

(EMMEN / HOOGEVEEN) 
Als stagiair (samenstel- of controlepraktijk) leren wij jou graag 
de fijne kneepjes van het vak onder goede vaktechnische 
begeleiding. Een ontwikkeltraject staat je te wachten met mooie 
mogelijkheden om na de stageperiode in dienst te treden. 
Kortom, een ideale stageperiode staat jou te wachten om jezelf 
uit te dagen, tot verdere zelfontplooiing te komen en er achter te 
komen of het werken in de accountancy bij jou past!   
  
Binnen Adbeco staat keuzevrijheid voorop zodat jij je volop kunt 
ontwikkelen in de richting die het beste bij jou past. Je hebt de 
mogelijkheid om werkzaamheden in de samenstel- dan wel de 
controlepraktijk te verrichten of een combinatie van beide.  
 
Als je stage komt lopen bij Adbeco, kun je werken binnen een 
professionele en ambitieuze organisatie. Wat betreft de cultuur 
staat Adbeco bekend om de no-nonsense cultuur en de relatief 
jonge groep collega’s waar jij ook deel van uit kunt maken! 
 

WERKZAAMHEDEN 

Afhankelijk van de richting (samenstel- of controle) die je kiest 
bestaan je werkzaamheden onder andere uit het ondersteunen 
en/of zelfstandig uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 

Samenstelpraktijk 

 Verwerken en monitoring (o.a. op basis van moderne 
software) van financiële administratie; 

 Ondersteunen bij fiscale aangiften; 
 Ondersteunen bij het opstellen van tussentijdse 

management rapportage en de jaarrekening. 
 Opstellen van de jaarrekening  

 



 

Controlepraktijk 

 Inschatten van (jaarrekening)risico’s en verwerken van de 
planningsfase; 

 In kaart brengen van de risico’s vanuit de IT-omgeving; 
 Houden van interviews, opstellen van procesbeschrijving 

en uitvoeren van testwerkzaamheden tijdens de interim-
periode; 

 Verrichten van controlewerkzaamheden tijdens de 
jaarrekeningcontrole. 
 

FUNCTIE-EISEN 

 Student HBO of WO; 
 Leergierig, enthousiast en passie voor het vak; 
 Belangrijk is verder dat je kritisch bent en een 

kwaliteitsgerichte houding hebt;  
 Proactief en onderzoekend van aard. 

 

WIJ BIEDEN 

 Een prima stagevergoeding; 
 Goede stagebegeleiding waarbij jouw ontwikkeling voorop 

staat; 
 Volop groei- en leermogelijkheden na de stage; 
 Een prettige en leerzame werkomgeving met veel ruimte 

voor eigen inbreng en keuzevrijheid; 

 

 


