
 
      

 

Stagiair afdeling Finance 
 
Op zoek naar een stage met persoonlijke uitdaging? 
 

De kracht van de Vaillant Group  
De Vaillant Group bedenkt en ontwikkelt energiezuinige en schone systeemoplossingen voor 
verwarming, koeling en warm water. Betrouwbaarheid, installatie- en gebruiksgemak zijn daarbij 
het uitgangspunt. Het familiebedrijf heeft al 140 jaar ervaring in ruim 80 landen wereldwijd. In 
Europa is de Vaillant Group de op één na grootste fabrikant met verwarmingstechnologie als 
kerntaak. Het Nederlandse onderdeel van de Vaillant Group bestaat uit twee sterke merken: 
AWB en Vaillant. Met AWB voor de projectenmarkt en Vaillant als vertrouwde partner voor de 
particuliere markt. Gedreven door ambitie en innovatie streeft de Vaillant Group Nederland naar 
de beste service voor haar klanten en producten van de hoogste kwaliteit. Niet voor niets is 
Nederland de proeftuin van Europa voor innovaties van Vaillant Group.  
 
Samenwerken om de beste resultaten te bereiken 
Onze organisatie is onderdeel van de Vaillant Group, een sterke wereldspeler die 
vooraanstaande producten en technieken ontwikkelt. Internationale kennis en expertise zijn 
hierdoor altijd binnen handbereik en geven ons de mogelijkheid om vernieuwend te blijven. De 
wensen en behoeften van onze klanten staan daarbij altijd centraal. Of het nu gaat om het 
ontwikkelen van nieuwe producten of om het verbeteren van onze service. Intensieve 
samenwerking met installateurs, groothandels, woningcorporaties, projectontwikkelaars en  
vastgoedeigenaren is ons doel. Op die manier halen we het beste uit onszelf en bereiken we 
het maximale resultaat voor onze klanten.  
 
De afdeling 
Finance is een kleine afdeling, met een breed scala aan taken. De afdeling vormt de spil van de 
organisatie. Hierdoor word je bij vele activiteiten betrokken, zowel van de eigen afdeling als van 
andere afdelingen. De werksfeer is informeel, maar wel gericht op resultaat. 

 
Takenpakket meewerkstage:  

 Ondersteuning bieden bij werkzaamheden die veelal te maken hebben met grootboek, 
crediteuren- en debiteurenadministratie; 

 Ondersteuning bieden bij maand/jaarafsluiting; 

 Ondersteuning bieden bij diverse financiële rapportages;  

 Ondersteuning bieden bij het in kaart brengen en vastleggen van processen; 

 Narekenen van Bonus afspraken in Excel. 

 
Jouw profiel: 

 Vereiste opleiding HBO BE;  

 Uitstekende kennis van Microsoft Excel; 

 Kennis van SAP is een pré;  

 Je beschikt over een hands-on mentaliteit en bent proactief; 

 Je hebt een sterk analytisch vermogen; 

 Teamplayer die ook zelfstandig kan werken;  

 Je bent klantgericht en beschikt over goede sociale vaardigheden. 



 
      

 

Stage 
Start: februari 2017 
Duur: minimaal 5 maanden, fulltime 
Stageopdracht: meewerkstage. Graag geven we je de verantwoordelijkheid over een of 
meerdere (kleine) projecten die als stageopdracht kunnen fungeren. 
 
Vaillant biedt een uitdagende stage in een professioneel en dynamisch bedrijf waar je 
kunt zien hoe het echte bedrijfsleven in elkaar zit! 
 
Nieuwsgierig? 
Neem dan nu contact op met HR 
Tel: 020-5659200 (vragen naar Marjon Sanders of Lianne Fokker) 
E-mail: marjon.sanders@vaillant-group.com  
 

 
 
 
 


