Een auditteam tot ongekende prestaties inspireren en ervaring opdoen tijdens
je studie.
Bij Deloitte.

What impact will you make?
Tijdens jouw stage liggen er tal van uitdagingen op jou te wachten. Zo ga je
onderzoek verrichten naar een onderwerp waar jij expert in wilt worden. Ook schrijf
je je scriptie onder professionele begeleiding van een buddy én een begeleider, bij
wie je altijd terecht kunt voor advies. Tevens is het mogelijk om tijdens je stage mee
te lopen met het Audit team en voer je onderdelen van een jaarrekeningcontrole uit
of help je bij aan het beoordelen van de administratieve organisatie als scriptie
stagiair Audit.

This is how
•
•
•

het gebruik maken van onze database en ons intern vaktechnisch bureau;
als het nodig is stuur je interviews/enquêtes naar collega’s om informatie te
verzamelen;
controleren van de eenvoudigere posten in de jaarrekening.

(W)here
Bij Deloitte, de grootste organisatie op het gebied van Audit en Assurance,
Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax en Legal. In Nederland kunnen
we rekenen op meer dan 5.500 medewerkers vanuit 15 kantoren. Wereldwijd heeft
Deloitte ongeveer 250.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen.
Jouw expertise deel je met de 250 collega’s van onze afdeling Audit in Regio
Midden-Noord. We hebben ruimte voor scriptie stagiair Audit in
Groningen/Leeuwarden, Zwolle, Arnhem & Utrecht. Binnen deze afdeling staan
innovatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Natuurlijk maakt Audit
ook flinke impact: bekijk hier een voorbeeld.
Onze werksfeer wordt als volgt omschreven door Accountant in opleiding Lisa
Snoey:
“Deloitte geeft jou de kans om op een gezellige en leerzame manier jezelf verder te
ontwikkelen en het bieden van vele mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen.
Iedereen staat voor je klaar om jou dat volgende stapje te laten zetten!”

What we offer
•
•
•
•
•
•
•

een vaste stagevergoeding die maandelijks wordt uitgekeerd;
een laptop, die je ook privé mag gebruiken;
jouw eerste werkdag kom je met alle nieuwe collega’s samen voor een Deloitte
Introductie Dag;
een coach en een buddy die jou helpen gedurende je stageperiode;
flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken;
een stage overeenkomst waarin de werkuren nader zijn overeen te komen;
een goede mobiliteitsregeling: reiskostenvergoeding wanneer OV-jaarabonnement
niet meer geldig is;

•

een development program waardoor je je doorlopend blijft ontwikkelen.

What you offer
Als het gaat om inhoud, dan laat jij je zeker niet omverblazen. Tegelijkertijd ben je
nieuwsgierig en wil je graag alles over het vak te weten komen. Je hebt de ambitie
om net zoals je aanstaande collega’s een van de beste te worden in je vakgebied.
Verder heb je voor deze vacature scriptie stagiair Audit:
•
•
•
•

binnen 1 jaar de bachelor/master Accountancy, Bedrijfseconomie of Controlling
afgerond;
een passie voor cijfers en een duidelijke motivatie voor het accountancyvak;
een gezonde dosis humor en doorzettingsvermogen;
intrinsieke motivatie om van anderen te leren.

