
Ben jij op zoek naar een leuke organisatie om jouw afstudeerscriptie uit te voeren? Wil 
je na je studie doorstromen als professional? Bij 4you krijg je de mogelijkheid om een 
afstudeerscriptie uit te voeren en mee te kijken binnen onze organisatie. 

Afstudeerscriptie bij 4you accountancy & audit

Omschrijving
Tijdens het uitvoeren van je afstudeerscriptie krijg je veel ruimte, kansen en begeleiding om je 
afstudeerscriptie succesvol af te kunnen ronden. Bij 4you kun je daarnaast ook inzicht krijgen in hoe 
wij werken op de verschillende deelgebieden binnen de accountancy. Wij beschikken over expertise op 
het gebied van audit, samenstellingswerkzaamheden, belastingwetgeving en IT. Binnen alle aspecten 
maken wij veelvuldig gebruik van de mogelijkheden die IT biedt. 

Bij ons krijg je de persoonlijke begeleiding die je nodig hebt en kun je inhoudelijk sparren over jouw 
scriptie. Tijdens de uitvoering van jouw afstudeerscriptie kun je een goed beeld vormen van de 
werkzaamheden die een accountant in de praktijk uitvoert en 4you. Daarnaast krijg je de ruimte om 
kennis te maken met de accountancy, onze organisatie en medewerkers. 

Mogelijkheden
Afstudeerscriptie bij
4you accountancy



Wie zijn wij?
Wij zijn een snelgroeiend accountantskantoor met als hoofdlocatie Delft. Het hechte team van 
4you bestaat uit enthousiaste en hoogopgeleide professionals van verschillende leeftijden en met 
verschillende achtergronden en expertises. Vakwerk leveren, innovatief bezig zijn, inspireren en 
plezier maken; dat is wat ons drijft. Gezamenlijk delen wij de liefde voor het vak.

Wij werken als team aan de missie om een toonaangevende accountantsorganisatie te zijn én te 
blijven, door op ondernemende en inspirerende wijze van toegevoegde waarde te zijn voor onze 
klanten en het maatschappelijk verkeer. 

Bij 4you bieden we alle medewerkers een persoonlijk opleidingsprogramma. Hiermee hopen we 
medewerkers op korte termijn veel te kunnen leren, zodat je snel in staat zult zijn om zelfstandig 
aan het werk te kunnen gaan.

Wat verwachten wij van jou? 
 Een uitdagend en bijpassend scriptievoorstel (waar mogelijk ook van toegevoegde waarde  
 voor onze organisatie of een van onze klanten);
 Een positieve instelling, gezonde ambitie en interesse in ons vak;
 Collegiale omgang met onze medewerkers (je bent één van ons!)

Interesse in een afstudeerscriptie bij 4you?
Stuur je voorstel en CV naar: y.swanborn@4youaccountancy.nl. 
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