Assistent-accountant (32-40 uur)

PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs
Omschrijving
We zijn op zoek naar een assistent-accountant met een flinke dosis cijfervaardigheid
en die interesse heeft in de klant die achter de administratie schuilt.
Waar kom je te werken
PetersVanGemert bestaat ruim 10 jaar en kent een prettige, informele en collegiale
sfeer. Binnenkort staat misschien jouw bureau in een, ook voor ons, nieuwe locatie
in Uden. Je komt te werken in ons team van ongeveer 18 collega’s.
Verder mag je ons kenmerken met, tenminste, de woorden: betrokken, loyaal,
discreet en oplossingsgericht.
Wat ga je doen
Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen
van fiscale aangiften. Er wordt verwacht dat je risicogericht kunt samenstellen. Op
grond van je ervaring adviseer je binnen je vakgebied de cliënten en draag je zorg
voor de optimalisering van de administratieve processen bij deze klanten. Omdat je
in een klein team werkt, is een directe en persoonlijke begeleiding gegarandeerd.
Vanwege de diversiteit van het klantenpakket kom je met verschillende aspecten van
financiële verslaglegging in aanraking. Vaktechniek, een kritische houding en
creativiteit zullen daarbij ten volle benut worden, zodat je ook in staat bent om de
interne processen te optimaliseren.
Wat wij vragen
 Je hebt tenminste een afgeronde opleiding op HBO niveau
(HEAO/SPD/AA/AC/FE/CB/FB)
 Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring opgedaan binnen de
accountancy;
 Je hebt affiniteit met de MKB-praktijk;
 Fiscale vooropleiding of cursussen is een pré;
 Je hebt een uitgebreide kennis van Excel;
 Je hebt kennis van Unit4 Auditor en Audition;
 Kennis en beheersing van AFAS;
 Affiniteit met automatisering is een pré.
Ben je geïnteresseerd
Lijkt het bovenstaande je wel wat? En wil jij ook die enthousiaste collega zijn die
onze pauzes aanvult met een gezellig gesprek en lijkt het je leuk om af en toe de
vrijdagmiddagborrel mee te maken, dan ontvangen wij graag je motivatiebrief met
cv.
Deze kun je sturen naar willem@pvgweb.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij
Willem Peters of Dick van Gemert, te bereiken via 0486-452194 of via bovenstaand
e-mailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

