STAGES

Oriëntatiestage Finance &
Control

Bachelor Finance & Control

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

De oriëntatiestage is de praktijkopdracht voor studenten uit het

• Een frisse blik van studenten op uw organisatie

tweede jaar van de opleiding Finance & Control. Tijdens deze stage

• Het relatief zelfstandig kunnen laten uitvoeren van een kleine

maken studenten in uw organisatie kennis met bedrijfseconomische

opdracht/ kleinschalig onderzoek of reguliere activiteiten die

aspecten. Dit vindt bij voorkeur plaats op een financiële afdeling. Er

binnen de organisatie voorkomen

zal één student per opdracht aan de slag gaan.

Wat vragen we van een opdrachtgever?
Het doel van deze oriëntatiestage is kennis te maken met het

• Enige begeleiding van de stagiair

functioneren van een financiële afdeling. Het is gewenst dat de

• Werkplek voor de student om bij de opdrachtgever op locatie te

student binnen de stageperiode een kleine onderzoeksopdracht
uitvoert gericht op de boekhouding van de organisatie.

kunnen werken
• Informatie voor de student over de organisatie en doelstellingen
• Het beschikbaar stellen van informatie over en systemen voor de

De studenten gaan hierbij kijken in hoeverre dit geautomatiseerd is
en in hoeverre daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht.

betreffende processen
• De bereidheid om eventueel kwalitatief onderzoek (interviews) te
laten doen onder medewerkers en eventuele externe

De oriëntatiestage beslaat een periode van 7 weken, totaal 21
stagedagen (3 dagen per week).

belanghebbenden

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat doet Windesheim Flevoland?

CONTACT

Vanuit de opleiding worden de studenten procesmatig begeleid. De

Contactpersoon voor deze orientatiestage is Janke Holman,

docenten denken actief mee met de studenten over hun project. De

j.holman@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 96 15.

docent heeft niet alleen de rol van begeleider voor de student, maar
is ook aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

MEER INFORMATIE
Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim

Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit

Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.

wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.
Voor meer informatie over alle Comakerships en stages kunt u ook
terecht bij het Servicepunt Windesheim Flevoland via:
• servicepunt@windesheimflevoland.nl
• of door te bellen met 088 - 469 66 88

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5 | 1315 RC Almere
T 088 469 88 88 | windesheimflevoland.nl

