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Ben jij die tweede- of derdejaars student accountancy die ondernemend is en graag de handen
uit de mouwen steekt? Dan zoekt de Jong & Laan jou!
Hoe maak jij het verschil?
Ook dit jaar biedt de Jong & Laan verschillende stageplekken aan voor studenten die staan te springen om ervaring
binnen de accountancy op te doen. Hiervoor hebben we ook een plek op onze vestiging in Groningen!
Ben jij ambitieus, gedreven en zoek jij een uitdagende stage waarin je alle mogelijkheden krijgt om jezelf te
ontwikkelen? Dan kunnen wij jou deze kans bieden voor komend voorjaar (start februari 2021).

Jouw rol
Voor onze MKB adviespraktijk hebben we een uitdagende stageplek beschikbaar voor een student die graag zijn
kennis en kunde in de praktijk wil toepassen. Je komt te werken in een ambitieus en enthousiast team waarin je
volledig meedraait, zodat jij kan laten zien wie je bent. De werkzaamheden die je zal uitvoeren zijn o.a.:
• het (zelfstandig) verwerken van administraties;
• het opstellen van tussentijdse rapportages;
• het opstellen van belastingaangiften;
Jouw persoonlijke kwaliteiten bieden jou de mogelijkheid tot veel zelfstandigheid. Wij doen er in ieder geval alles aan
om je een goed beeld te geven van het werken binnen de accountancy. Reken daarbij op een persoonlijke
begeleider en een enthousiast team om mee samen te werken! Niet alleen jouw kennis, maar ook jouw karakter telt.

Wie ben jij
Zie jij jezelf in deze rol, dan gaan we graag een goed gesprek met jou aan! We praten graag verder over jouw
karaktereigenschappen, jouw wensen, ambities en hoe we deze stage vormgeven. We zijn benieuwd naar jouw:
• communicatieve vaardigheden;
• resultaat- en kwaliteitsgerichtheid;
• drive;
• manier van samenwerken;
• tips voor leuke series op Netflix ;).
Als onze toekomstige stagiair(e) zit je in het tweede of derde jaar van je hbo opleiding Accountancy of
Bedrijfseconomie.

Wat bieden wij
Jij bent jij bij de Jong & Laan. We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontwikkelen gedurende
deze periode. Zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak. Vanzelfsprekend bieden wij jou als stagiair(e) een
aantrekkelijke stagevergoeding.
Zie jij jezelf in deze rol? Laat het ons weten. Vul het sollicitatieformulier in en motiveer waarom jij onze toekomstige
stagiaire(e) moet worden. Dan gaan we graag een gesprek met jou aan!
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