
Stageplaats Countus Agro   

 

Leergierig – AGRO – Proactief 

 

Ben jij gedreven, ambitieus en vol passie voor het 

agrarische vak en vind je het leuk om met de ondernemer 

naar de cijfers en achter de cijfers te kijken? Kom dan 

Countus versterken als Stagiair binnen ons Agrarisch 

Team in bijvoorbeeld Zeewolde, Zwolle, Hardenberg of één 

van de andere 20 vestigingen. Jouw opgedane theoretische 

kennis op het gebied van Bedrijfseconomisch werk of 

Accountancy, kun je bij ons in de praktijk brengen onder 

begeleiding van een coach, gedurende de hele periode.  

Je gaat onderdeel uitmaken van een lokaal team van 

bevlogen collega’s dat bestaat uit o.a 

Ondernemersadviseurs,  Assistent Accountants zowel op 

junior, medior en senior niveau, Fiscalisten en Juristen, 

welke wordt aangestuurd door een betrokken 

Businessteamleider. Vanuit dit team 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. 

Wat ga je doen? 
 Je werkt mee op het gebied van agrarische wet- en 

regelgeving met als specialisatie Mestwetgeving en 
GDI opgave.  
EN/OF 

 Je werkt mee in het businessteam op de vestiging en 
ondersteunt in het verzorgen van de administraties 
voor agrarische klanten en je ondersteunt in het 
samenstellen van de jaarrekening en 
belastingaangiften.  

 Je krijgt hierdoor inzicht in alle facetten van de 
bedrijfsvoering, waardoor je zaken in onderlinge 
samenhang kunt zien. 

 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 bent een student op de Hogeschool Saxion, 

studeert aan de academie Financiën, Economie en 

Management en je moet in 2018 stage lopen. 

 Je hebt affiniteit met de agrarische sector. 

Wij bieden 

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. 

 

Solliciteer op deze functie 
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ben jij de stagiair die wij 
zoeken! Graag nodigen wij jou uit om te solliciteren.  

 

 



Vragen 

Vragen over deze vacature? Neem contact op met Wietske 

Nimberg, Recruiter ✆  (06) 229 467 27  


