Leergierig – MKB – Proactief
Ben jij duaal student en wil je jouw studie combineren met
een uitdagende baan? Een duaal traject bij Countus is een
mooie en leerzame eerste stap in jouw carrière. Op onze
vestiging in Emmen zijn wij op zoek naar een duaal
student gericht op de MKB-relatie.

 Je werkt, naast jouw studie, een aantal dagen per
week mee en ondersteunt in het verzorgen van de
administraties, in het samenstellen van de
jaarrekening en belastingaangiften voor MKBklanten.
 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 proactief zaken
oppakt, zal je steeds zelfstandiger gaan werken.
 Je wordt begeleid door een ervaren assistentaccountant die jouw coach is tijdens het gehele
traject.

 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, positiefkritisch en weet van aanpakken.

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 duaal student aan de Hbo-opleiding
Accountancy of Bedrijfseconomie.
 Je wil jezelf ontwikkelen, zowel persoonlijk als
vakinhoudelijk.

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 vergoeding.
 Een werkomgeving waarin je goede begeleiding en
coaching krijgt van ervaren collega’s.
 Een ongekend goede en informele werksfeer.

Ben jij de nieuwe duaal student die wij zoeken? Solliciteer
dan op deze functie.

Vragen over deze vacature? Neem contact op met Isabel de
Wit, Recruiter
✆ (06) 46 27 29 55

