
 
Auren is op zoek naar een Junior Associate Audit & Assurance | Startersfunctie 
per 1 september 2021 
 
Wie ben jij? 
Je bent ambitieus, enthousiast en leergierig. Jouw doel is om Registeraccountant te worden 
en daarvoor studeer je of ga je studeren aan de Nyenrode Business Universiteit. Je hebt een 

brede belangstelling en bent op zoek naar een kantoor die jou helpt om jouw doel te 
bereiken. Je bent niet bang om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, maar je wil ook 
kunnen rekenen op een goede begeleiding en coaching. Je beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden en bij voorkeur beheers je, naast het Nederlands, ook het 
Engels op uitstekend niveau. Het is mooi meegenomen wanneer je meer dan gemiddeld 
affiniteit met IT hebt en je je vaardigheden op dit gebied verder wil ontwikkelen. 
 
Wat bieden wij? 
Auren biedt jou een leerzame startersfunctie bij een modern en dynamisch kantoor waarbij je 

kan ontdekken waar jouw talenten liggen. Je gaat deel uit maken van een jong en enthousiast 
team en je collega’s studeren net als jij aan de Nyenrode Business Universiteit. Je wisselt op 
deze manier heel makkelijk kennis en ervaring uit en jouw werkzaamheden zijn steeds 
afgestemd op je studievorderingen. Wij kijken steeds samen met jou naar de mogelijkheden 
voor je ontwikkeling en bieden daarvoor diverse studiefaciliteiten aan. 
 
Wij bieden je een passend salaris en kennen een goede studieregeling waarbij je zowel een 
vergoeding in geld als in tijd kan verwachten. 
De werkzaamheden verricht vanuit ons kantoor te Amstelveen, maar kunnen ook vanuit ons 
kantoor te Amersfoort plaatsvinden of bij een klant.  

 
Hoe ziet je werk eruit? 
Als Junior Associate ga je eerst starten met het verwerken van administraties en het 
samenstellen van jaarrekeningen. Je legt hiermee een stevige basis voor de 
controlewerkzaamheden die je vervolgens gaat uitvoeren. Al snel ga je mee naar klanten en 
zal je starten met het controleren van de eenvoudige posten van de jaarrekening. Vanaf dat 
moment is het aan jou en verwachten wij dat je zelf de regie neemt over je 
ontwikkelingstraject en je doorgroeimogelijkheden binnen Auren. Een goede begeleiding 
vinden wij essentieel en is bij ons een vanzelfsprekend onderdeel van alle functies binnen 

Auren. 
 
Wie zijn wij?  
Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 80 
medewerkers actief vanuit Amersfoort en Amstelveen. Auren is specialist op het gebied van 
Accountancy, Audit & Assurance, Consulting, en Tax & Legal. Wij beschikken over een WTA 
vergunning voor uitvoering van bij wet verplicht gestelde controles.  
 
Hoe ziet de afdeling eruit?  

Je gaat deel uitmaken van onze businessunit Audit & Assurance, waar ongeveer 25 collega’s 
werkzaam zijn. Ons team bestaat uit jonge, enthousiaste professionals, die graag kennis en 
ervaring met jou delen. Iedereen is allround inzetbaar, maar kan daarnaast kiezen voor een 
sector/ audit-gerelateerde ontwikkeling waarin zij specifieke kennis en ervaring willen op 
doen. Door iedere maandag met het team te overleggen leren we met en van elkaar. Samen 
met jou wil Audit & Assurance sparrings- en gesprekspartner zijn wanneer het gaat om 
betrouwbare (financiële) verslaggeving, het voldoen aan wet- en (sector)specifieke 
regelgeving en een effectieve en efficiënte inrichting van beheersingsorganisatie afgestemd op 
strategische doelstellingen. 
 

Tops bij Auren: 

➢ Korte lijnen/platte organisatie 

➢ Direct klantcontact 

➢ Leuke, informele sfeer 

➢ Enthousiaste medewerkers 

➢ Goede werk-privé balans 



➢ Brede klantenportefeuille 

 
Ben je geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een korte brief met je cv naar: hr@auren.nl 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renske Luiten op telefoonnummer 033-
4225888. 
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