Ben jij een gevorderd assistent accountant en wil jij onze mkb-klanten bedienen met waardevolle
rapportages en bruikbare adviezen? Dan is dit misschien jouw nieuwe uitdaging!
Wegens groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een:

ASSISTENT ACCOUNTANT (MKB)
Na een jaar uitzicht op vast

32-40 uur per week

Locatie Staphorst

in overleg

Over de functie
Als assistent accountant beheer je jouw eigen klantenportefeuille en ben je het aanspreekpunt voor
ondernemers uit het mkb. Samen met je collega’s geef je advies op administratief, financieel en
fiscaal gebied.
Wat ga je nog meer doen
• Opstellen van periodieke rapportages.
• Samenstellen van jaarrekeningen.
• Afhandelen van de aangiftes OB, VPB en IB.
• Begeleiden van herstructurerings-, financierings- en subsidieaanvragen.
• Professionaliseren van de digitale dienstverlening.
Over het team
Je komt te werken in een betrokken en zelfsturend team bestaande uit 15 collega’s. De sfeer in ons
kantoor is informeel en collegiaal. Een goede balans tussen werk en privé vinden wij heel belangrijk.
We hebben geen afrekencultuur, geen structureel overwerk en je kunt veel ondersteuning van je
collega’s verwachten. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en
betrokkenheid bij de onderneming van onze klanten. Bij ons staat de mens altijd voorop.
Wat neem je mee
• Een hbo-opleiding (Bedrijfsadministratie, Accountancy, Bedrijfskunde of Agribusiness.)
• Minimaal twee jaar werkervaring bij een accountants- of administratiekantoor.
• Je bent secuur en hebt een goed ontwikkeld cijfermatig inzicht.
Wat krijg je van ons
• Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en te scholen in je vakgebied.
• Een optimale werk-privé balans.
• Goede pensioen- en reiskostenregeling.
• 30 verlofdagen bij een fulltime dienstverband.
• Afhankelijk van jouw kennis en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris bij een 40-urige
werkweek maximaal €4.500,00 per maand.
Reageer direct!
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze mooie vacature? Neem dan contact op met onze
recruiter Nina Weurman: 06-415 828 39. Of stuur je sollicitatie naar: info@succesinwerk.nl en dan
nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

