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Soms wil je alleen 
studeren
Soms combineer je dit met 
het echte werk

Kom verder met een stage bij PwC

Je bent druk bezig met je studie en wilt de praktijk nu wel 
eens beter leren kennen. Bij ons kan er van alles. Je kunt een 
stage doen, van één dag tot vier maanden lang. Je doorloopt 
een of meer stageperiodes en werkt mee aan verschillende 
opdrachten in verschillende teams. Grote kans dat je meteen 
kennismaakt met je toekomstige collega’s. Kijk voor meer 
informatie op www.werkenbijpwc.nl/stages     

Neem voor meer informatie contact op met een recruiter:

Volg werkenbijpwc op Facebook en Twitter

088 792 87 77
werkenbijpwc@nl.pwc.com  
www.werkenbijpwc.nl/stages
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Bentaceer jezelf,
want wie vooruit wil komen moet af en toe stilstaan.

www.bentacera.nl

Nick de Jong 
Verdediger, UNIS Flyers

Bentaceren betekent dat je zaken goed voor elkaar hebt, dat er grip is binnen je organisatie 

en dat er tijd gevonden en gemaakt wordt voor andere dingen, zoals ontspanning, plezier en 

voor dat waar de ondernemer goed in is: ondernemen! Omdat iedere ondernemer uniek is, 

bieden we dienstverlening op maat en staan we altijd voor je klaar. Dat is Bentacera.
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Q:
Sturen in deze tijd. 
Ideeën, mensen, cijfers. 
Hoe houd ik de balans?

Afier. Leer ons kennen.
In deze enerverende tijden is het als accountant des te belangrijker om jezelf bij de les te 
houden. In te zien dat innovatie en accountancy wel degelijk samengaan. En te begrijpen 
waar de markt behoefte aan heeft. Afier werkt vanuit die mindset. Om ondernemers 
daadwerkelijk verder te helpen bij uitdagende financiële en fiscale vraagstukken. 
Wat men van ons kan verwachten? De juiste vragen en passende antwoorden.

Afier
accountants + adviseurs
afier.com

Drs. E.J. Kreuze RE RA  
is volledig op de hoogte.
Ons leren kennen?
afier.com

AFIE ADV LIGGEND A5 02.indd   4 12-11-12   10:20


