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  Meeloopstage Accountancy RA (februari 2021) – 
Groningen 

Jouw uitdaging 

Een meeloopstage in de Audit & Assurance (controle)praktijk bij BDO betekent direct meewerken onder 

begeleiding van ervaren collega’s. Je gaat vanaf de eerste dag mee op klantbezoek. Afhankelijk van de 

periode waarin je stage valt, werk je mee aan de interim-controles waarbij we processen en interne 

controles testen of bij de balanscontroles wanneer we de jaarrekening onder de loep nemen. Een 

meeloopstage geeft veel afwisseling en een brede kennismaking met de praktijk. Je werkt voor veel 

verschillende klanten. Juist het in de keuken mogen kijken bij diverse bedrijven in de regio maakt deze 

stage zo interessant. 

De werkomgeving 

BDO biedt een professionele werkomgeving, waarin je kennis en vaardigheden verder ontwikkeld worden. 

Je maakt als stagiair(e) deel uit van een team van 51 collega’s binnen de Audit & Assurancepraktijk van de 

vestigingen Groningen en Emmen. Je hoofdstandplaats is Groningen. Je werkt in teams die per klant 

verschillend kunnen zijn. Onze klantenportefeuille is zeer divers waarbij de nadruk ligt op enerzijds het 

MKB-/familiebedrijf en anderzijds de corporate cliënts waaronder publieke organisaties, beursfondsen en 

internationaal opererende ondernemingen vallen.  

Jouw profiel 

Wij zoeken een ambitieuze en leergierige stagiair(e) die eigen initiatief en inbreng niet schuwt. 

Vanzelfsprekend ben je analytisch sterk, communicatief zeer vaardig en werk je gestructureerd, correct en 

accuraat. 

Daarnaast ben je: 

• bezig met de hbo-opleiding Accountancy/Bedrijfseconomie of masteropleiding 

(Bedrijfs)economie/Accountancy & Controlling. Vanzelfsprekend verloopt je studietraject 

voorspoedig; 

• gedreven in je persoonlijke en professionele ontwikkeling; 

• een teamspeler. 
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Ons aanbod 

Door de gevarieerde klantenportefeuille en een goede begeleiding is BDO een uitstekende organisatie om 

stage te lopen. In deze periode krijg je een goed beeld van onze organisatie en hetgeen we je kunnen 

bieden. Aan het begin van je stage krijg je een buddy toegewezen. Hij of zij begeleidt je gedurende 

stageperiode. Indien je na het afronden van je studie je carrière bij BDO voortzet, neem je deel aan het 

uitgebreide opleidings- en ontwikkeltraject van de BDO Academie. 

Je ontvangt van BDO een stagevergoeding en een reiskostenvergoeding. 

Interesse? 

Spreekt deze stage jou aan en wil je onder begeleiding van een ervaren BDO'er meer te weten komen over 

het vakgebied? Laat dan je CV en motivatiebrief achter via de solliciteerbutton. We streven er naar om je 

binnen tien werkdagen te voorzien van een reactie. 

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je meer weten over de mogelijkheden bij BDO? Neem dan 

contact op met Nienke de Bruijn (Campus Recruiter). Je kunt Nienke bereiken via Nienke.de.Bruijn@bdo.nl, 

040 - 269 82 20 of stuur een whatsappbericht.  

Een online assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. In dit assessment worden acht competenties 

gemeten die belangrijk zijn voor deze functie en je verdere loopbaan. 

Over BDO 

In onze dienstverlening draait het om mensen. Alleen door sterke relaties met onze klanten op te bouwen, 

kunnen wij op maat gemaakte oplossingen bieden op het gebied van accountancy, fiscaliteit en consultancy. 

De ruim 2.500 BDO’ers dragen allemaal bij aan het realiseren van onze strategische doelstelling: het bieden 

van de allerbeste service én het leveren van topkwaliteit. Dit doen wij vanuit de vier kernwaarden: 

Persoonlijk, Passie, Professioneel en Pragmatisch. 

 

https://bdo.app.connexys.nl/contact/contactperson/9721/4/CONTACTPERSOON/9721/EMAIL/new?email=Nienke.de.Bruijn%40bdo.nl
https://wa.me/+31614857376

