
 
 
ACCOUNTANCY STAGE MKB-PRAKTIJK 
 
KWALITEIT * DIENSTVERLENING * TEAM * GEZONDE INTERESSE * RESULTAAT  
 
Dat zijn woorden waarin jij je helemaal herkent. Jij bent vlot, flexibel en klantgericht. Je 
communiceert correct, maar ook enthousiast. Je werkt zelfstandig, houdt een goede planning 
en bent leergierig. Je benut de expertise van het team en investeert zo in jouw eigen kwaliteit 
en die van het bedrijf. Je kiest bewust voor een stage bij een accountantskantoor met een 
samenstelpraktijk (MKB). Je volgt de opleiding HBO Accountancy of Bedrijfseconomie. 
 
Van der Wal & Bergsma richt zich met een brede dienstverlening vooral op het MKB. De kern 
van de werkzaamheden ligt in het opstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van 
belastingaangiften. Het is een compacte informele organisatie waarbij een hoog 
kwaliteitsniveau, zowel intern als extern, wordt nagestreefd. Voor klanten wordt niet alleen “de 
boekhouding” gedaan, maar is Van der Wal & Bergsma een betrokken gesprekspartner 
waarbij ze veelal financiële en fiscale kansen weten te benutten als meerwaarde voor de 
ondernemer. Kijk ook op: www.vanderwalbergsma.nl 
 
Van der Wal & Bergsma groeit en komt graag in contact met studenten die het vak accountant 
in de volle breedte wil ontdekken: samenstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften en op 
termijn klantcontact en klantadvisering in de breedste zin. 
 
De werkzaamheden tijdens je stageperiode zullen voornamelijk bestaan uit het inboeken van 
administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften BTW, IB 
en VpB. Uiteraard doe je dit niet alleen, binnen ons kantoor zijn ervaren medewerkers die je 
tijdens je stage zullen begeleiden. 
 
Wat kun jij nog meer van ons verwachten: 

 een goede informele werksfeer binnen een leuk team; 
 deelname in het wekelijks planningsoverleg; 
 deelname aan het maandelijks vaktechnische overleg; 
 een wekelijkse workout en bedrijfsfitness 
 een wekelijkse kantoorborrel en  
 volop (persoonlijke) ontwikkelmogelijkheden niet alleen tijdens de stage maar ook voor 

die student die na het voltooien van zijn / haar opleiding bij ons aan de slag wil gaan. 
 
Enthousiast geworden over ons kantoor en de inhoud van de stagemogelijkheden reageer dan 
middels een motivatie en compact CV. Wij maken graag kennis met je. 
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