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Ambitie
Onze ambitie is dat medewerkers en klanten Grant 
Thornton zien als de toonaangevende accountancy 
en adviesorganisatie, doordat wij hun groeiambities 
helpen realiseren op een betrokken en resultaatgerichte 
manier. Een speler van wereldformaat die zich voor 
klanten merkbaar onderscheidt in de dagelijkse 

dienstverlening. Het is de combinatie van kwaliteit, 
flexibiliteit, resultaatgedrevenheid en persoonlijke 
aandacht die ervoor zorgt dat we ons gemakkelijk 
kunnen aanpassen aan de vragen van de klant. Zo 
helpen we klanten om hun aanpassingsvermogen – en 
daarmee ruimte voor groei – te vergroten.

 Koningin Máxima opende 
het platform @NLgroeit 
i.s.m. @GrantThorntonNL 
en @Microsoft als partners.

In meer dan

landen
130 Ruim
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42.000

Nauwe samenwerking 
met internationale collega’s 

vestigingen9in Nederland

In top 7
grootste
accountants &

advies-
organisaties



Waar zit de grens aan 
mijn groei? 
Goeie vraag.
Je bent ambitieus. Je wilt naast je studie ervaring 
opdoen of je bent net afgestudeerd. Je wilt 
deskundig worden binnen jouw vakgebied, maar 
je ook breed ontwikkelen. Ruimte om te groeien 
is essentieel. Wij begrijpen dat. Je zoekt niet 
alleen een functie die je creativiteit prikkelt en je 
uitdaagt tot grensverleggende prestaties. 
Je wilt je persoonlijke ontwikkeling continueren. 
Wij geven jou die ruimte.

“Uitdagend, ruimte voor 
ontwikkeling en een 
fi jne werksfeer.” 
Merel Diebels
Assistent accountant
Controlepraktijk

‘The Grant Thornton Difference’
Ruimte om te groeien is essentieel. Dat vinden 
wij ook. Vanuit een solide (inter)nationale basis 
gecombineerd met het karakter van onze lokale 
kantoren: flexibel, persoonlijk betrokken en 
resultaatgericht, bieden wij je ruimte om mee 
te groeien met onze organisatie. Door onze 
CLEARR-kernwaarden creëren wij een unieke 
cultuur en een omgeving waarin je gestimuleerd 
wordt om het verschil te maken.
 

C E A R R
Responsibility

Listen and
understand,
be accountable.

Respect

Use influence 
wisely,
act with insight.

Agility

Think broadly,
act quickly,
and be open 
minded.

Excellence

Find a better 
way,
be innovative
every time.

Leadership

Have courage,
be challenging 
and inspire 
others.

Collaboration

Ask for help,
give help,
together with
clients.
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“De traineegame is 
handig om de organisatie, 
alle vestigingen, de verschillende 
werkzaamheden en alle 
starters te leren kennen. 
Bovendien is het ook leuk om 
te doen.”
Daan Pruis
Assistent accountant
Samenstelpraktijk

Vrijheid om te groeien 
naar de positie die bij jou past.

Traineegame
Ben je een starter met minder dan één jaar 
werkervaring? Dan kom je in aanmerking 
voor de traineegame. Tijdens de meerdaagse 
game kruip je in de huid van een accountant 
of adviseur en leer je op een interactieve 
manier de organisatie kennen met al haar 
disciplines. Tegelijkertijd maak je kennis met 
alle starters, de verschillende vestigingen en 
ons internationale netwerk.

Grant Thornton opleidingen
Ontwikkeling is belangrijk. Jong of oud, 
starter of ervaren. Jouw behoeften zijn niet 
dezelfde als die van een collega. Daarom kun 
je kiezen uit meer dan 80 cursussen. Een mix 
van vaktechnische opleidingen en cursussen 
op het gebied van (sociale) vaardigheden.

Stagebureau
Voor onze accountants hebben wij een 
(NBA) erkend intern stagebureau voor de 
praktijkstage van de post-hbo en post-wo 
opleidingen. Kwalitatieve en goede 
begeleiding staat centraal. Je titel ligt binnen 
handbereik!



Internationale opleidingsprogramma’s
Jaarlijks worden getalenteerde medewerkers 
geselecteerd om internationaal cursussen 
en bijeenkomsten te volgen. Je ontmoet je 
internationale collega’s en je leert meer 
over de wereldwijde strategie van 
Grant Thornton International Ltd.

Internationale uitwisseling
Je bent toe aan een internationale uitdaging. 
Je wilt de accountancy- en advieswereld in het 
buitenland ontdekken. Uitwisseling met een 
Grant Thornton vestiging in een ander land 
behoort tot de mogelijkheden. Van Azië tot 
Amerika en van Afrika tot Europa.

Management development programma
Ook wanneer je veel ervaring op zak hebt, 
blijven wij ons verdiepen in jouw talenten. 
Jaarlijks worden ervaren getalenteerde 
medewerkers geselecteerd voor het 
management development programma. 

“Ik volg bij Grant Thornton een 
management development-
traject. Dit is voor mij ontzettend 
leerzaam, omdat het mij de 
mogelijkheid biedt om me naast 
inhoudelijk ook op strategisch 
niveau te ontwikkelen.”
Jochem Gottmers
Bedrijfsjurist



Kan 1 en 1 ook 11 zijn? 
Goeie vraag.

Je wilt niet alleen een baan. Je wilt een 
carrière. In een omgeving waar jouw 
groeipotentieel wordt gewaardeerd en 
gestimuleerd. Een omgeving waar je jezelf 
kunt zijn, omringd door collega’s waarmee 
je informeel contact hebt en die een prettige, 
persoonlijke werksfeer creëren. 

Solide basis
Je denkt in uitdagingen, niet in problemen. 
Je benadert zaken oplossingsgericht en 
pragmatisch, dat is de basis. Samen met al je 
collega’s lever je kwaliteit, professionaliteit 
en integriteit. Op die manier worden cliënten 
verzekerd van excellente service.

Flexibele mentaliteit
Teamkracht en multidisciplinair 
samenwerken. Meedenken met je collega’s in 
andere disciplines en er samen voor zorgen 
dat de uitkomst geen opstelsom is, maar een 
hechte eenheid. Je kunnen aanpassen aan 
culturele aspecten, wanneer je werkt voor 
internationale klanten of samenwerkt met 
collega’s uit het internationale netwerk, valt 
hier ook onder.

Resultaatgericht
Expertise van wereldformaat staat tot je 
beschikking. Je wordt aangemoedigd om 
elke uitdaging met verstand en instinct te 
benaderen. Je wilt de beste kwaliteit voor de 
klant leveren en aan je eigen carrière werken.

“Er worden genoeg kansen 
geboden om jezelf te 
ontwikkelen. Hoe snel je 
ontwikkeling gaat, heb je 
zelf in de hand.”
Samson Gebremeskel
Consultant Tax



Multidisciplinaire teams
“Opdrachten zijn altijd in 
teamverband, waardoor je 
nauw samenwerkt met je 
collega’s. Ik vind het inspirerend 
junior collega’s te begeleiden 
en neem echt de tijd om zaken 
uit te leggen. Ook als junior 
werk je direct mee aan de 
verschillende opdrachten en ben je 
verantwoordelijk voor een 
deel van het project.”
Sabreena Rana
Manager
Controlepraktijk

juristen
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Bij Grant Thornton werk je nauw samen 
met diverse specialisten. Hierdoor kun je 
kennis en expertise met elkaar delen en samen 
werken aan het beste resultaat voor de klant.



De keuze is aan jou. 
Arbeidsvoorwaarden
Een nieuwe omgeving is in zicht. Op welke 
arbeidsvoorwaarden kun je rekenen?

 •  Een marktconform salaris passend 
bij jouw groei.

•   Een volle maand vakantiegeld.
 • Leaseauto of reiskostenvergoeding.
 •  Geen eigen bijdrage aan de 

pensioenopbouw vanaf 21 jaar.
 •  Vergoedingen van (vervolg)studies en 

mogelijkheid om te studeren tijdens 
werktijd.

 • Parttime werken en toch carrière maken. 
 • Flexibele werktijden.
 • Een ‘niet-ziek-zijn’ bonus
 •  29 vakantiedagen en mogelijkheid tot 

aankoop van extra dagen.

Waar zet ik mijn eerste stap?
Vestigingen
Wij bieden ruimte om te groeien op 
9 vestigingen in Nederland. Uiteraard 
ben je niet gebonden aan jouw standplaats 
en stimuleren we je om vestigingsoverstijgend 
te werken.

Klantenpakket
Je klantenpakket kan bestaan uit dga’s, mkb- 
en corporate klanten. Dit kunnen Nederlands 
georiënteerde of internationale klanten zijn.

Professionele kracht
Als accountancy- en adviesorganisatie met 
een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) voor het verrichten van 
wettelijke controles (ook voor organisaties van 
openbaar belang), is onze onafhankelijkheid 
vanzelfsprekend. Onze grondhouding is 
coöperatief, maar meedenken is niet hetzelfde 
als meepraten. Wij hebben een uitgesproken 
visie en een resultaatgerichte aanpak. Daarnaast 
zorgen wij altijd voor de noodzakelijke 
professionele afstand die de onafhankelijkheid 
van onze rapportages en verslaglegging 
waarborgt. Integriteit is hierbij ook een 
sleutelwoord. 

Lees ons onderzoek ‘Werkplezier en integere 
gedragingen’ op grantthornton.nl/werkplezier 

Meet & GreeT
“Enthousiast? Wij verwelkomen 
je graag tijdens onze Meet & GreeT. 
Als nieuwe medewerker maak 
je op deze dag kennis met onze 
organisatie, visie, het verhaal 
achter ons merk en 
onze kernwaarden.
Tevens leer je direct 
de andere nieuwe 
collega’s kennen.”
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Het bestuur
Frank Ponsioen
Marcel Welsink
Sebo Havinga
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