
Stagiaire accountancy samenstelpraktijk 

Ook dit jaar biedt de Jong & Laan weer verschillende stageplekken aan voor studenten die staan te 
popelen om praktijkervaring op te doen.  
 
Bedrijfsprofiel 
Ambitieus én oog voor de menselijke maat. Dat is de Jong & Laan ondernemende accountants. Met 
700 professionals zijn we actief in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. 
 
Werkzaamheden 
Ben jij ambitieus, gedreven en zoek jij een uitdagende stage waarin je alle mogelijkheden krijgt om 
jezelf te ontwikkelen? De Jong & Laan <vestiging> kan jou deze kans bieden.  
 
Jouw rol 
Je wordt als stagiaire bij de Jong & Laan gezien als onderdeel van het team. Gedurende deze stage: 
 

• verwerk en voer je (zelfstandig) administraties; 

• stel je (zelfstandig) tussentijdse rapportages op; 

• stel je (zelfstandig) belastingaangiften op; 

• verricht je alle voorkomende werkzaamheden in de samenstelpraktijk. 
 
De mate van zelfstandigheid wordt voor een groot deel bepaald door je persoonlijke kwaliteiten. Wij 
doen er in ieder geval alles aan om je een goede indruk te geven van het werken binnen de 
samenstelpraktijk. Reken daarbij op een persoonlijke begeleider en een enthousiast team om in te 
werken! Niet alleen jouw kennis, maar ook jouw karakter telt. 
 
Je profiel 
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 en ambities en hoe deze stage vorm te geven. 
En we zijn benieuwd naar jouw: 
 

• contactuele vaardigheden;  

• resultaat- en kwaliteitsgerichtheid; 

• drive; 

• manier van samenwerken.  
 
Onze toekomstig stagiair is bezig met de hbo opleiding accountancy of bedrijfseconomie. 
 
Ons aanbod 
Jij bent jij bij de Jong & Laan. We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontwikken 
gedurende deze periode. Zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak. Vanzelfsprekend bieden wij 
jou als stagiaire een aantrekkelijke stagevergoeding.  
 
Meer informatie en solliciteren? 
Heb je interesse in een stage bij de Jong & Laan? Ga dan snel naar onze nieuwe 'werkenbijwebsite' 

en kijk of er een stageplek voor jou bij zit. Vul vervolgens het sollicitatieformulier en motiveer waarom 

jij onze toekomstige stagiair bent. Wil je meer informatie? Bel onze junior recruiter Aphra van Asselt op 

0653273858. 

https://www.werkenbijjonglaan.nl/

