
jouw financiële afdeling eerste keuze is bij
(pas)afgestudeerde Masters & Bachelors,

a.k.a. ?



Wat?
Een partnerbedrijf biedt een traineeship aan jong
financieel talent voor een periode van X aantal
maanden op de financiële afdeling van je bedrijf.

Jouw rol?
Begeleiding door een peter of meter
De Youngster vanaf dag één actief inzetten op jouw
financiële afdeling
De Youngster stapsgewijs laten kennismaken met de 
volledige financiële afdeling binnen jouw organisatie



Voor wie?
Bachelors / masters in finance, accountancy,
economie…   

Pasafgestudeerd financieel talent

Bewuste keuze voor projectmatige uitdaging met
finance als centrale factor

Ijverige professionals die willen leren en meteen een
meerwaarde willen betekenen voor een organisatie



Voor jou als partnerbedrijf:
contact met jong financieel talent dat
doorgaans moeilijk te vinden is
uit handen geven van taken in ruil voor
opleiding en opvolging
voordeelprijs gedurende het traineeship
employer branding voor je financiële afdeling
door communicatie van ufinity via campus
recruitmentacties, social media, blogs, etc. 
optie om de Youngster op de eigen payroll
over te nemen als blijkt dat de klik er is 



Voor de Youngster:
ondergedompeld in allerhande trainingen via
ufinity: fiscaliteit, analyse, Excel, soft skills,
businessanalyse, procesmanagement…
een financiële afdeling leren kennen van 
A tot Z
een duidelijker beeld van wat het betekent
om te werken op een financiële afdeling
idee van wat het meest aansluit bij de eigen
interesses: accounting, controlling, credit,
compliance, M&A… 



Een traineeship van 6 maanden
Het traineeship vindt plaats aan een
voordeelprijs van €290 per dag, excl. btw. 
Het dagtarief zal stelselmatig verhogen.

Een traineeship van 12 maanden
Het traineeship vindt de eerste 6 maanden
plaats aan een voordeelprijs van €290 per dag, 
excl. btw. De 6 maanden daaropvolgend wordt
dat €310 per dag, excl. btw. Het dagtarief zal
stelselmatig verhogen.



Na 6 maanden
De overeenkomst met de Youngsters loopt nog minstens
120 (werk)dagen verder na het traineeship. Daarna kan
onze Youngster op de payroll van het Partnerbedrijf
komen, zonder meerkost. 
Wil het partnerbedrijf de Youngster asap overnemen? 
Dan geldt een eenmalige afwervingsfee van €10 000.

Na 12 maanden
De overeenkomst met de Youngsters loopt nog minstens
160 (werk)dagen verder na het traineeship. Daarna kan
onze Youngster op de payroll van het Partnerbedrijf
komen, zonder meerkost. 
Wil het partnerbedrijf de Youngster asap overnemen? 
Dan geldt een eenmalige afwervingsfee van €14 000.



Kristof Vandenhende
Business manager

+32 478 63 44 52
kristof.vandenhende@ufinity.be

www.ufinity.be
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