
Ben jij een student die zich wil oriënteren binnen de accountancy? Wil je kennis maken 
met het beroep van dag tot dag en een stageplek waarbij je direct mag meewerken in de 
praktijk? Dan zijn we voor jou ‘het’ kantoor dat je zoekt!

Meewerkstage student bij 4you accountancy & audit

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar een cijfertalent met een positieve en gedreven houding. Binnen 4you 
accountancy zijn gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen, persoonlijke groei en veiligheid belangrijke 
begrippen. Daarnaast zijn wij een ‘digitaal’ kantoor waarbij de aanpak gericht is op het analyseren 
van de data van de klant. Hiervoor hebben wij een innovatieve controleaanpak ontwikkeld. Ook voor 
samenstellingswerkzaamheden maken wij efficiënt gebruik van de beschikbare data.

Tijdens de meewerkstage kun je zowel werkzaamheden verrichten voor de samenstelpraktijk als voor 
de controlepraktijk. Hierbij stellen wij jou in staat om te ontdekken wat jij écht leuk vindt. Tijdens het 
sollicitatiegesprek kun je je leerdoelen aangeven en aan de hand hiervan zul je bij diverse uitdagende 
opdrachten gaan meedraaien.

Werkzaamheden die je zult verrichten voor de controle zijn:
 Het uitvoeren van controle werkzaamheden en daarbij gebruik maken van de data-analyse  
 tools tussen controlewerkzaamheden van diverse jaarrekeningposten;
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 Beoordelen van door de klant aangeleverde stukken en rapportages;
 Het vastleggen van je bevindingen in een digitaal dossier.

Werkzaamheden die je zult verrichten voor de samenstelafdeling zijn:
 Controleren of klanten hun administratie goed uitvoeren;
 Het bijhouden van de financiële administratie;
 Het vastleggen van resultaten in het digitaal dossier, rapportages en de uiteindelijke  
 verklaringen.

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 
jou 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? 
 Je bent analytisch, zelfstandig, klantgericht en communicatief sterk;
 Je beschikt over een proactieve houding, inlevingsvermogen en hecht waarde aan 
 professionaliteit en collegialiteit;
 Je bent accuraat en kritisch op jouw eigen werk;
 En natuurlijk beschik je over een gezonde dosis enthousiasme.

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij een vliegende start maken in de accountancy? En kan je niet wachten om bij ons aan de slag 
te gaan? Solliciteer direct en we kijken samen hoe jouw volgende carrièrestappen in de accountancy 
er bij 4you uit kunnen gaan zien. 

Stuur je motivatie en CV naar: y.swanborn@4youaccountancy.nl. 
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