Functie
Opleidingsniveau
Locatie
Dagen per week
Stageduur
Stagesoort
Stagevergoeding

Reporting Assistant
HBO
Bergen op Zoom
5 dagen (40 uur)
4 tot 6 maanden
Meewerkstage
€ 400,00 per maand

Algemeen
Wil jij stage lopen bij een jonge en groeiende financiële dienstverlener in de regio NoordBrabant/Zeeland, heb jij affiniteit met cijfers en ben je op zoek naar een leuke en uitdagende
stage? Pak dan nu je kans! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die ons gaat
ondersteunen bij de volgende werkzaamheden op financieel gebied:
- Opstellen van jaarrekeningen.
- Deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel.
- Inrichten van balansdossiers ter voorbereiding op audits van accountants.
De activiteiten van BK Financial Services B.V. (hierna: “BKFS”) bestaan voornamelijk uit interim
dienstverlening binnen verschillende financiële disciplines en het (ondersteunen bij het)
opstellen van jaarrekeningen. Onze klanten variëren van familiebedrijven binnen het MKB
segment alsmede grotere (internationale) bedrijven met complexere structuren en buitenlandse
dochtervennootschappen. In het kader van het opstellen van jaarrekeningen, gebruiken wij
software die ons in staat stelt om (inrichtings-)jaarrekeningen op te leveren voor onze klanten
die voldoen aan geldende regelgeving. Zo zijn wij linking-pin tussen onze klant en de extern
accountant, waarbij wij in staat zijn om complexere structuren en consolidaties uit te werken.
Werkzaamheden
Als Reporting Assistant bij BKFS ben je, samen met drie andere collega’s, hoofdzakelijk
verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningen. Hierbij treed je op als linking-pin
tussen de klant en de extern accountant om de jaarrekening op te stellen vanuit de door de klant
aangeleverde informatie. Je bent betrokken bij het gehele proces, van de juiste gegevens
opvragen bij de klant, communicatie met de extern accountant tot aan de deponering van de
jaarstukken bij de Kamer van Koophandel (via XBRL).
Gewenst profiel
- Je bent derdejaarsstudent binnen de opleiding bedrijfseconomie, accountancy of binnen
een vergelijkbare HBO-opleiding.
- Je bent leergierig en wilt ervaring opdoen binnen verschillende werkzaamheden op het
gebied van het opstellen van jaarrekeningen.
- Je bent toegewijd en flexibel.
- Je bent stressbestendig en je hebt aanpassingsvermogen.
- Je bent in staat om zowel intern als extern te communiceren met collega’s, klanten en
andere externe partijen zoals accountants.
Wat bieden wij
- Ruimte voor ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden.
- (Specialistische) kennis in Externe Verslaggeving en andere regelgeving voor het
opstellen van jaarrekeningen.
- Relevante en uitdagende werkzaamheden binnen een informele en open werksfeer.

-

Vaste begeleiding van een Finance professional met ervaring in diverse financiële
disciplines.
Marktconforme stagevergoeding van € 400 per maand (op basis van 40 uur).
Mogelijkheid tot een afstudeerstage bij BKFS of binnen ons netwerk.
Leuke en authentieke kantoorlocatie gelegen nabij het centrum van Bergen op Zoom.

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar Nicolette Malcorps (e-mail:
info@bkfinancialservices.nl) . Hopelijk zien we je dan snel bij ons op kantoor!

