
 

 

 

 

 

 

Stageplaats Finance & Control 

Schoonmaakbedrijf KLIEN BV 
 

Wie is Klien?  

Schoonmaakbedrijf Klien is een bedrijf wat al meer dan 40 jaar bestaat en voornamelijk in 

Breda dagelijks kantoren en VvE’s in schoonmaakonderhoud heeft. Daarnaast verzorgen 

wij schoonmaakwerkzaamheden bij particulieren en zijn wij partner bij verschillende 

opdrachtgevers voor periodiek en specialistisch schoonmaakwerk. Ook hebben wij 

operatiekamers in schoonmaakonderhoud, tand- en huisartspraktijken, medicentra, 

enzovoort. Er werken bij Klien op dit moment 80 medewerkers. Klien is ISO gecertificeerd 

en branche erkent. 

 

De ontwikkeling en toekomst van Klien: managementrapportage  

Klien maakt momenteel een grote groei door. Samen met onze programmeur willen wij 

het financiële systeem verder verbeteren om de boekhouding te vertalen naar een 

managementdashboard. Hierin wordt alle complexe informatie vertaald naar een 

managementrapportage, waarop verschillende beslissingen binnen het bedrijf worden 

genomen.  

 

Wat zoekt Klien?  

Klien is op zoek naar een zelfstandige en proactieve fulltime stagiaire die voor een 

aaneengesloten periode de eigenaar, hoofd financiën, boekhouder en programmeur 

meehelpt om het bestaande dashboard verder mee uit te bouwen, zodat op elk moment 

de financiële stand van zaken toegankelijk en inzichtelijk is. Het is van belang dat je 

uitstekende communicatieve eigenschappen bezit, evenals een goede beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent een teamspeler en hebt een analytisch 

vermogen. Een HBO werk- en denkniveau is vereist. Onze voorkeur is om medio februari 

2019 te starten. In onderling overleg kan dit wellicht aangepast worden. 

 

Jouw collega’s bij Klien  

Tijdens jouw stageperiode werk je vooral in de binnendienst. Op kantoor ben je 

sparringpartner van de eigenaar, krijg je ondersteuning van de boekhouder, projectleider, 

hoofd financiën en een administratief medewerker. Een gezellig en productief jong team 

waarbij stagiaires veel kunnen leren en vooral ook veel kunnen en mogen doen. 

 

Wat bieden wij?  

Uiteraard een prima stagevergoeding bij een fulltime stage van 36 à 40 uur per week. Een 

leuke, leerzame en uitdagende stageperiode waarbinnen collegialiteit en samenwerken de 

sfeer bepalen.  
 

Geïnteresseerd of aanvullende informatie?  

Heb je interesse in deze uitdagende stageplaats en wil je bij ons werken aan uitbreiding 

van je kennis en ervaring? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met CV en motivatie.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 076 – 520 80 43, via 

onze website www.klien.nl of per email naar info@klien.nl    

http://www.klien.nl/
mailto:info@klien.nl

