
FORMAT VACATURETEKSTEN 

BEDRIJFSNAAM Countus 

TITEL VACATURE + FUNCTIE Stage Accountancy 

 

Geef een korte omschrijving van uw bedrijf  Countus is de accountant van de toekomst 

sinds 1924. We hebben gedegen vakkennis 

opgedaan die we delen onze klanten. Deze 
kennis is groot op financieel, fiscaal en 
juridisch vlak en wordt verstevigd door 
branchespecialisten in het MKB, de Agro, 

Agri en Zorg/Leisure. Als experts in deze 

sectoren heb je ook veel sparringspartners 

bij Countus. Dit allemaal om onze klanten 
van de beste adviezen te kunnen voorzien.  
 

Onze vestigingen vindt je in: Almere, Assen, 
Doetinchem, Dronten, Emmeloord, Emmen, 
Enschede, Groenlo, Hardenberg, Joure, 
Leeuwarden, Markelo, Mill, Odijk, Oldenzaal, 
Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijk, 
Vriezenveen, Wageningen, Zeewolde, Zeist en 
Zwolle.  

 

 

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. 

Ben jij op zoek naar een uitdagende 
stageplaats binnen? Wij zijn voor 

verschillende vestigingen op zoek naar 
stagiaires.  

Vanuit onze vestiginen wordt ervoor 
gezorgd dat ondernemers kunnen doen 

waar ze goed in zijn. Dichtbij en op een 
persoonlijke en enthousiaste manier wordt 
de klant en zijn onderneming ontzorgt op 

de terreinen: administratief/accountancy, 
bedrijfskundig, bedrijfseconomisch, 

juridisch, fiscaal en personeel. Als stagiair 
ga jij je team hierin ondersteunen.  

 
Wat ga je doen? 

• Je werkt mee en ondersteunt in het 

verzorgen van de administraties voor 
klanten, je ondersteunt in het samenstellen 

van de jaarrekening en belastingaangiften. 



• Je staat aan het stuur van je eigen 

leertraject. Afhankelijk van de mate waarin 

je zaken oppakt, zal je tijdens jouw 
stageperiode steeds zelfstandiger gaan 
werken. 

 Hoe doe je dat? 

• Je werkt accuraat en gestructureerd; 

• Je gaat voor kwaliteit, bent 

resultaatgericht, leergierig en proactief; 
• Je durft je verantwoordelijkheid te 

nemen; 

• Je zoekt collega’s actief op, bent 

flexibel, positief-kritisch en weet van 

aanpakken. 

Wij vragen 

 

Bij Countus nemen we onze 

maatschappelijke rol serieus. We zijn open, 
eerlijk en integer. Doen wat moreel juist is. 
Dat verwachten we ook van jou. Verder 

vragen wij: 

• Je studeert Accountancy. 

• Je hebt affiniteit met de agro- of MKB 
sector. 

 

 

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 x 

Finance, Tax & Advice x 

Logistics Management   

 

Primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

Onze ervaring is dat Countus een beter 

bedrijf wordt als jij doet waar je blij van 
wordt. Daarom krijg je hier veel ruimte voor 



je professionele en persoonlijke 

ontwikkeling. Ook bieden wij: 

• Een passende (stage)vergoeding. 

• Een werkomgeving waarin je goede 

begeleiding en coaching krijgt van ervaren 
collega’s. 

• Een ongekend goede en informele 
werksfeer.  

Stagevergoeding en/of startsalaris Stagevergoeding 

Aantal uren in de week In overleg, 24 tot 40 uur 

Reiskostenvergoeding / Auto van de zaak Reiskostenvergoeding conform 
bedrijfsregeling 

Etc..  

 

Contactgegevens bedrijf Marja Blaauw 

E-mail m.blaauw@countus.nl 

Telefoon nummer  06-1223 7978 

 


