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Vacature stagiaires accountancy 
Ben je op zoek naar een uitdagende stage bij een vernieuwend Accountantskantoor en ben je 
op zoek naar optimale begeleiding, flexibiliteit en persoonlijke aandacht? Lees dan graag 
verder, solliciteer en kom langs om kennis te maken! 

Wij zijn doorlopend op zoek naar stagiaires Accountancy; dit kan zowel een meewerkstage als 
een afstudeeropdracht zijn. GreenStars geeft je ook de ruimte om te werken aan jouw eigen 
stage- of afstudeeropdracht. Uiteraard helpen wij jou hiermee graag op weg. 
 
Binnen deze stage ga je alle facetten van het vak van een accountant leren kennen. Binnen 
GreenStars ligt de focus op kwaliteit, klantgerichtheid, informele cultuur, een rechte rug en 
maatschappelijk betrokken zijn.  
 
Waarom GreenStars? 
Met de oprichting van GreenStars willen wij graag de dienstverlening voor de klant 
persoonlijker en efficiënter maken. Kennis van de klant is nodig om de optimale 
dienstverlener te zijn voor jou als particulier of voor je onderneming. Wij streven ernaar om 
de ”STAR kwaliteit” te hanteren om zo ook de kwaliteit te leveren die verwacht mag worden 
van een Accountantskantoor. GreenStars staat voor de toekomst, innovatie en persoonlijke 
aandacht. Geen verdeling in het klantensegment die afhankelijk is van de omvang van de 
klant. Persoonlijke aandacht en meedenken is de sleutel tot succes. Samen gaan we vooruit! 
 
Werkzaamheden tijdens je stage 

Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden verrichten: 

• het verzorgen van administraties in de cloud, waarbij wij voornamelijk werken met 
Exact Online; 

• het opstellen van maandrapportages; 
• het samenstellen van de jaarrekeningen; 
• meelopen met adviestrajecten; 
• het verzorgen van de fiscale aangiftes VPB/IB; 
• het opstellen van aangiftes omzetbelasting. 

We geven je een stagevergoeding van € 350 - 500 per maand (afhankelijk van type 
stageopdracht en/of studieachtergrond). Standplaats van je stage is in Amsterdam en/of 
Hilversum, afhankelijk van je eigen persoonlijke voorkeur. 

Sollicitatieprocedure 
Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen dan graag je sollicitatie, cv en een korte motivatiebrief 
gericht aan Ferry de Bruijn (info@green-stars.nl). Wij gaan graag samen de uitdaging aan! 
 
Voor meer informatie bekijk ook onze website! https://green-stars.nl 


