
Wie zijn wij? 
 
Audit Partners is een ervaren specialist op het gebied van integriteitsaudits. Kennis van wet- en 
regelgeving vormt daarvoor de basis. Door kritisch onderzoek, analyse van de praktische toepassing, 
en een heldere beoordeling en rapportage dragen wij bij aan de verbetering van de integere 
bedrijfsvoering van een organisatie. 
 
 
Wat bieden wij? 
 
Audit Partners beschikt over een kennisbank met onder andere wetgeving, guidances, memo’s en 
correspondentie van de toezichthouders. Deze database vormt een waardevolle bron van informatie 
over de toepasselijke wet- en regelgeving en de visie van de toezichthouder hierop.  
 
De stageopdracht omvat het inventariseren, analyseren en structureren van deze informatie. Je leert 
op deze manier niet alleen over de werking van wet- en regelgeving, maar krijgt ook een goede indruk 
van het toezicht daarop en de uitdagingen die daarbij spelen.  
 
De stage geeft een kijkje in de keuken van onze auditpraktijk en biedt een helikopterview op de 
inrichting van organisaties aan de hand van het three-lines-of-defence principe, het speelveld van 
uitvoering, compliance en bestuurlijke controle. 
 
Wij bieden een informele werksfeer in een klein en inspirerend team van ervaren professionals. Met 
een van hen stel je een plan op en bespreek je tussentijds de vorderingen. Je rondt je stage af met 
een evaluatiegesprek en krijgt een stagebeoordeling mee. 
 
De opdracht kan op ieder moment in het jaar starten en duurt in principe enkele maanden tot een half 
jaar, afhankelijk van hoeveel uur je per week aan de opdracht besteedt. De werkzaamheden worden 
verricht op het kantoor van Audit Partners in Den Haag. Je ontvangt een stagevergoeding.  
 
 
Wat vragen wij? 
 
Audit Partners zoekt een gemotiveerde ouderejaars student(e) rechten, die zich herkent in de 
volgende persoonlijke kwaliteiten: 
 
- zorgvuldig 
- nauwkeurig 
- analytisch 
- gestructureerd 
- zelfstandig 
- integer 
- leergierig 
 

Wil je meer weten en/of solliciteren?  
 
Een sollicitatiebrief met CV en motivatie kun je sturen naar dieltjes@auditpartners.nl onder vermelding 
van Stage. Ook vragen over de stageplaats kun je naar dit mailadres sturen.  


