
BOUWEN AAN JE 
CARRIÈRE TERWIJL 
JE STUDEERT?
Bij Tijssen Accountants bouwen we 
graag mee aan jouw toekomst!

LEARNING &
EARNING

Doe jij mee
met ons 

programma?



Bij Tijssen Accountants bouw je aan je 
carrière terwijl je studeert

BIJ TIJSSEN ACCOUNTANTS 
BOUW JE AAN JE CARRIÈRE 

TERWIJL JE STUDEERT!
Waarom zou je pas na vier jaar studie je kennis gaan toepassen? Tijssen 
Accountants biedt jou een goeie deal. Vanaf de eerste dag van je 
vervolgstudie doe je bij ons praktijkervaring op terwijl je ondertussen
studeert. 

Een nieuwe fase
Nog heel even, en dan trek jij de deur van de middelbare school achter 
je dicht. Een nieuwe fase in je leven breekt aan: studeren! 

Studeren en werken
Heb jij toevallig gekozen voor een studie in de richting van 
accountancy, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, finance en control, 
fiscale economie of administratieve dienstverlening? Wie weet kunnen 
wij je een beetje verder helpen met ons LEARNING & 
EARNING-programma. Binnen dit programma werk je én studeer je 
tegelijkertijd binnen het vakgebied van jouw keuze. Op die manier 
begin je al tijdens je studie te bouwen aan je carrière.

Ik ga de uitdaging aan!
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VEEL VOORDELEN VAN 
LEARNING & EARNING:

Je hebt direct rendement van je studie
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3
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Je ontvangt al tijdens je studie een goed salaris

Je bouwt tijdens je studie een relevant netwerk op

Door al je vlieguren heb je na je studie een 
enorme voorsprong



IS STUDEREN & 
WERKEN IETS
VOOR JOU?

Stuur ons een appje: 06 - 83 36 36 50
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MAAK KENNIS MET 
TIJSSEN ACCOUNTANTS

Klanten in het 
(grotere) MKB 

2 3 4
Een ambitieus en 
gespecialiseerd 

team

Prettige en 
open sfeer

Ruimte om 
jouw talenten 
te ontdekken 

Bij het TijssenTeam:

1. word je elke dag uitgedaagd
2. kom je te werken in een dynamische omgeving

3. kun je jouw kennis en vaardigheden vanuit je studie direct toepassen
4. word je door collega’s gestimuleerd en gemotiveerd 

5. krijg je steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
6 ontvang je een aantrekkelijk salaris

7. maak je na je studie kans op een vast contract 
8. word je de beste in jouw vakgebied



Bij Tijssen Accountants bouw je aan je 
carrière terwijl je studeert

EEN PERSOONLIJK 
ONTWIKKELINGSPLAN

Persoonlijk ontwikkelingsplan
In een persoonlijk ontwikkelingsplan beschrijven we wat we tijdens het 
LEARNING & EARNING-programma met elkaar willen bereiken. Ook 
denken we na over hoe wij, in samenwerking met je opleider, jou zo 
goed mogelijk bij je ontwikkeling kunnen helpen. 

Studeren en werken
Is studeren & werken iets voor jou? Ben je ambitieus en leergierig? Stuur 
dan een korte motivatie naar info@tijssen-accountants.nl. Omschrijf 
daarin:

• Wie je bent
• Waarom jij geschikt bent voor ons Learning & Earning-programma
• Wanneer je jouw traject wilt starten. 

Ik doe mee aan het LEARNING & EARNING-programma 



Wij nemen snel contact met je op!

WAT BETEKENT HETLEARNING & 
EARNING-PROGRAMMA

VOOR JOU?

• het administratieve verhaal voor klanten van a tot z  
 helder en overzichtelijk te maken
• binnenkomende vragen op fiscaal en administratief  
 vlak te beantwoorden
• als ondernemer naast jouw klanten te staan en als  
 sparringpartner te fungeren
• klanten op uiteenlopende expertisegebieden te   
 voorzien van kwalitatief en gedegen advies
• aangiften te doen, jaarrekeningen samen te stellen,  
 resultaten te bespreken
• te evalueren en prognosticeren
• te plannen, organiseren en analyseren
• duidelijk en helder te communiceren
• doelgericht en sociaal in teamverband te werken



BOUWEN AAN JE CARRIÈRE 
BEGINT BIJ TIJSSEN 

ACCOUNTANTS

web: www.tijssen-accountants.nl adres: Industrieweg 6 | 4041 CR Kesteren 
mail: info@tijssen-accountants.nl tel: 0488 - 48 39 22


