Stagiaires & afstudeerders | Open sollicitatie

Functieomschrijving
Als hbo/wo-student accountancy kijk je graag alvast vooruit. Je zoekt een inspirerende leeromgeving voor je stage. Een
uitdagende werkplek met goede begeleiding om het accountancyvak te leren. Die uitdaging, die ruimte voor groei en die eigen
verantwoordelijkheden. Die bieden wij jou als stagiair(e) accountancy.

Op dit moment hebben we op verschillende MTH vestigingen nog plaats voor stagiaires die in september 2018 kunnen starten.
De kantoren waar we een samenstelpraktijk hebben zijn:
Almere | Amersfoort | Baarn | Bussum | Emmeloord | Heerde | Lelystad | Meppel | Putten | Steenwijk | Veenendaal

Als je interesse hebt in een stage bij de controlepraktijk, dat werk je ook af en toe bij de klant op locatie. De controlepraktijk is
gevestigd in:
Amersfoort | Bussum | Lelystad | Steenwijk

De functie
Als stagiair(e) accountancy werk je in een team met gedreven en enthousiaste collega’s. Je verricht alle voorkomende en met
name lichte administratieve werkzaamheden. Natuurlijk krijg je goede begeleiding van je mentor en coaching van collega’s om
jou het vak te leren.

Het beste naar boven halen. In onze relaties, elkaar én onszelf, dat is waar we voor gaan. Onze kernwaarden vertrouwen,
openheid, doelgerichtheid, en ambitie vormen hiervoor de basis. We geloven in presteren en in de mens achter de prestatie.

Je taken en verantwoordelijkheden


Je verzorgt lichte financiële administratie voor klanten.



Je boekt administraties in en verzorgt fiscale aangiften.



Je stelt (onder begeleiding) zelfstandig eenvoudige jaarrekeningen op.

Jouw achtergrond


Je volgt de opleiding hbo/wo-accountancy en bent minimaal 20 weken beschikbaar.



Je zit bij voorkeur in het derde of vierde leerjaar.



Je werkt resultaatgericht, bent analytisch en nauwkeurig.



Je hebt een klantgerichte houding en vindt het leuk om te werken in teamverband.



Je bent contactvaardig en neemt initiatief.



Je woont bij voorkeur in de omgeving van het kantoor.

Mth biedt jou
Naast goede begeleiding bieden wij een boeiende werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om ervaring op te doen in de
praktijk. We geloven in de samenwerking tussen onze 18 kantoren, met korte lijnen en een informele sfeer. Werkplezier vinden
we heel belangrijk, zodat je iedere dag opgewekt aan de slag kunt.


We bieden vanuit een persoonlijk opleidingsplan trainingen en coaching.



Je zit bij ons al snel met de klant aan tafel en krijgt volop ruimte om te groeien.



Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk.



We bieden een marktconform salaris en flexibele werktijden.

Dit is jouw kans
Solliciteer direct via de button bovenaan deze pagina. Heb je inhoudelijke vragen of vragen over de sollicitatieprocedure, bel
dan met Nicole Noordhuis, onze Campus Recruiter. Je kunt haar bereiken op 088 - 20 21 621.

Meer informatie over mth vind je op www.mth.nl/werkenbij.

Niet voor jou maar wel voor een bekende?
Sluit deze vacature niet helemaal aan bij jouw wensen, maar is het wel iets voor iemand die je kent? Stuur deze link dan gerust
door en neem zelf vrijblijvend contact op met Nicole. We leren je graag kennen.

LinkedIn
Geïnteresseerd in mth? Bekijk onze bedrijfspagina en blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen, evenementen en vacatures.

