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

What impact will you make? 
Als meewerkstagiair(e) ben je onderdeel van het auditteam en krijg jij de 
mogelijkheid om bij de verschillende klanten een kijkje te nemen in hun keuken. We 
werken voor verschillende klanten en vanuit verschillende communities. Als 
meewerkstagiair(e) audit werk je rechtstreeks bij én met klanten en krijg je waar 
mogelijk eigen verantwoordelijkheden. Je stagebegeleider helpt je bij het plannen 
van je werkzaamheden en je stageopdrachten. 
 

This is how 

• verdiepen in de bedrijfsprocessen en hoe deze uiteindelijk leiden tot een 
jaarrekening; 

• controleren van de eenvoudigere posten in de jaarrekening; 
• gebruik makend van data analytics en de nieuwste, innovatieve controletechnieken. 

(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 een meewerk stagiair 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 Patrick 
Meier: 
“Werken met een hechte groep collega’s, waar een goede sfeer heerst, maar ook 
een omgeving waarin veel kansen geboden worden en je jezelf snel kunt 
ontwikkelen, dat is voor mij het werken bij Deloitte.” 
 

What we offer 

• een vaste stagevergoeding die maandelijks wordt uitgekeerd; 
• een coach en een buddy die jou begeleiden tijdens je stageperiode; 
• een stage overeenkomst waarin de werkuren nader zijn overeen te komen; 
• een laptop, die je ook privé mag gebruiken; 
• een development program waardoor je je doorlopend blijft ontwikkelen;  
• mooie doorgroeimogelijkheden. Vervolg stap: scriptiestage of accountant in 

opleiding. 

 

https://werkenbijdeloitte.nl/impact/audit
https://www.linkedin.com/in/patrick-meier-38b61288/
https://www.linkedin.com/in/patrick-meier-38b61288/
https://werkenbijdeloitte.nl/professionals/jouw-ambities-professionals


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 meewerkstage Audit: 

• een sterke interesse in accountancy die je goed kan toelichten; 
• ben je bezig met je HBO studie Accountancy of Bedrijfseconomie; 
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• een gezonde dosis humor en doorzettingsvermogen; 
• intrinsieke motivatie om van anderen te leren. 

 


