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30 september 2016

Big four in top tien gedroomde werkgevers
De vier grootste accountantsorganisaties staan allemaal in de wereldwijde top tien van gedroomde
werkgevers voor studenten bedrijfskunde. Ook Grant Thornton is in de lijst van 'dream companies' te
vinden. Google staat op nummer één.
Die eerste plaats krijgt Google in een onderzoek naar The World's Most Attractive Employers van onderzoeks- en
adviesbureau Universum. De internetgigant staat bekend om haar goede beloning, de vele extraatjes en een bijzondere
bedrijfscultuur.
Universum vroeg wereldwijd ruim honderdduizend business-studenten naar de organisaties waarvoor ze het liefste
zouden werken. Na Google en Apple staat EY er op nummer drie en PwC op plaats vijf, na Goldman Sachs. Deloitte
volgt op plek zes en KPMG komt, na Microsoft, op nummer acht.
De enige andere accountantsorganisatie in de top vijftig van Universum is Grant Thornton, op plaats 34.
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Minder arbeidsconflicten door tekort aan personeel
Door het grote tekort aan personeel is het aantal arbeidscon icten afgenomen
met bijna twintig procent. Werkgevers is er alles aan gelegen om
medewerkers te behouden. 
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06 januari 2022

'Veel banen voor startende financials en stijgende
lonen'
Startende nancials vinden momenteel vrij eenvoudig een baan en de
salarissen voor operationele functies stijgen fors. 
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Economen ING voorspellen einde oefening voor deel
flexbedrijven
Een deel van de branche voor exwerk verliest binnenkort zijn
bestaansrecht, voorspellen economen van ING. 
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16 december 2021

CBS: werkloosheid naar laagste niveau sinds begin
meting
De werkloosheid in Nederland is in november gedaald naar 2,7 procent. Dat is
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste maandcijfer
sinds het... 
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14 december 2021

Zijn er nog accountants te vinden?
Accountantskantoren kampen met personeelstekorten. Vooral vacatures in de accountancy staan lang open, blijkt uit
onderzoek. Ook grote spelers in de markt zijn druk... 

