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Bentacera
Afstudeerstage Samenstelpraktijk/Controlepraktijk

Geef een korte omschrijving van uw bedrijf

Wij zijn Bentacera. Wij geloven in de
kracht van helderheid.
Bentacera is een regionaal accountants- en
advieskantoor met vestigingen in Bolsward,
Dokkum, Drachten, Heerenveen,
Leeuwarden en Sneek.
Wij werken voor ondernemers, helpen hen
om verder te kijken dan de waan van alledag
én om hun ambities waar te maken.
Als wij ‘bentaceren’ creëren we met elkaar
rust en ruimte in de hoofden van
ondernemers, waardoor er maximaal inzicht
in de organisatie ontstaat en men grip heeft
op de ingezette koers.
Óók niet van gisteren? De toekomst lacht
je toe bij Bentacera!
Wij zijn positief over de toekomst en de
kansen die de toekomst aan ondernemers
biedt. Vanuit onze missie om te inspireren en
adviseren om ambities te realiseren, zijn we
continu in beweging én helpen we
ondernemers vooruit. Bij Bentacera is elke
dag anders en krijg je alle ruimte om te doen
waar je goed in bent. Hier worden kansen
gegeven en uitdagingen geboden.
Bentacera is een ambitieuze en innovatieve
organisatie met een prettige werksfeer en
goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Bij Bentacera geven we
jou de kans om door te groeien binnen de
organisatie. Naast vakinhoudelijke
ontwikkeling vinden wij ook persoonlijke
ontwikkeling erg belangrijk.
Bij ons zijn er volop mogelijkheden voor
stages en afstuderen.

Geef een omschrijving van de vacature en welke
vaardigheden een vereiste zijn of in het geval van
een stage- en afstudeeropdracht wat het
eindproduct dient te zijn.

Wat ga je doen?
Een afstudeerplaats binnen Bentacera geeft
je de kans je studie succesvol af te ronden.
Je krijgt de ruimte om zelf invulling te geven
aan je afstudeeropdracht. Uiteraard kun je
gebruik maken van de kennis van onze
professionals. Zij helpen je graag om je
studie succesvol af te ronden. Wil je tijdens
het afstuderen ook meewerken binnen
Bentacera? Ook dat is mogelijk.
Wie ben jij?
• Je zit in de laatste fase van de studie
HBO-Accountancy
• Je wilt aan de slag met een
uitdagende en boeiende
afstudeeropdracht
• Je wilt je na het afstuderen blijven
ontwikkelen
• Je bent integer, flexibel en
communicatief vaardig
Wat kun jij?
• Je kunt goed denken binnen de regels
en kleuren buiten de lijntjes
• Je kunt goed zelfstandig werken
• Je stelt kritische vragen
• Je hebt een beeld bij de toekomst
voor Accountancy en de huidige
ontwikkelingen in deze sector
Wat bieden wij?
• Een uitdagende afstudeerplaats in
een ambitieuze organisatie met een
prettige werksfeer.
• De kans om je eigen stempel op het
noordelijke bedrijfsleven te drukken.
• Wij zorgen voor een persoonlijke
begeleiding bij je afstuderen.
Regelmatig worden er gesprekken
gehouden waarin gekeken wordt naar
jouw ontwikkeling en hoe we daar
samen aan gaan werken.
Jouw profiel
Jij studeert HBO Accountancy en je zit in de
laatste fase van je studie. Per februari 2021
wil je beginnen met je afstuderen. Je bent
gemotiveerd om aan de slag te gaan met een

uitdagende en boeiende afstudeeropdracht
en je bent gedreven om na het afstuderen
jezelf te blijven ontwikkelen
Ons aanbod
Wij zijn positief over de toekomst en de
kansen die de toekomst aan ondernemers
biedt. Vanuit onze missie om te inspireren en
adviseren om ambities te realiseren, zijn we
continu in beweging én helpen we
ondernemers vooruit. Bij Bentacera is elke
dag anders en krijg je alle ruimte om te doen
waar je goed in bent. Hier worden kansen
gegeven en uitdagingen geboden. Onze
ambitie is om het beste advieskantoor van
Noord-Nederland te zijn.
Enthousiaste en ambitieuze mensen vormen
hier een hecht en gezellig team; met elkaar
zorgen we ervoor dat iedereen zijn talent
optimaal benut. We hebben alle
specialisaties in huis om elkaar te versterken.
Zo werken we samen – met gisteren als
vertrekpunt en de kennis van vandaag als
leidraad – aan de dag van morgen. Grijp je
kans en realiseer hier jouw eigen ambities!
Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in een stage op één
van onze vestigingen? Dan ontvangen wij
graag je motivatiebrief en CV via de
stagevacature of via een open sollicitatie op
https://www.werkenbijbentacera.nl/portalbentacera-werken-bij/vacatures-overzicht
Heb je vragen? Neem dan contact op met de
afdeling P&O: 088 321 0 740
Geef aan voor welke van onderstaande opleidingen uw vacature geschikt is:
Commerciële economie
Marketing Management (INT)
International Business (INT)
Ondernemerschap en Retail Management
Finance & Control
Finance, Tax & Advice
Logistics Management
Accountancy

X

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Stagevergoeding en/of startsalaris
Aantal uren in de week
Reiskostenvergoeding / Auto van de zaak
Etc..
Contactgegevens bedrijf
E-mail
Telefoon nummer

€625,- op fulltime basis (40 uur per week)
32-40 uur

peno@bentacera.nl
088 321 0 740

