Accountant AA/RA - relatiebeheerder (28-40 uur)
PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs

Omschrijving
Ben jij een accountant met flair, heb je verstand van zaken, ga je makkelijk met klanten in gesprek?
Kun je overweg met AFAS, voldoe je aan alle standaard kernwoorden en ben je up-to-date met alle
wet- en regelgeving? Dan hebben wij, bij PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs, voor jou
een flexplek in een huiselijke omgeving.
Waar kom je te werken
PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs in Uden, is een persoonlijk en betrokken
accountants- en belastingadvieskantoor met een gevarieerde klantenkring die het hele MKB bestrijkt.
Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de regio Uden-Nijmegen.
Met ons team zijn we de vraagbaak en ondersteuning voor ondernemers, die graag geholpen willen
worden om het beste uit hun onderneming te halen. Dit realiseren we door hen actuele financiële
inzichten, praktijkgerichte adviezen en flexibele ondersteuning te bieden. Want alleen wie breed kijkt,
ziet de samenhang, de mogelijkheid en de risico’s.
Ons kantoor kent een aantal lange dienstverbanden, wat tekenend is voor de sfeer. In totaal krijg je
zo’n 20 collega’s waarvan een aantal je zullen ondersteunen, een aantal die op niveau met je kunnen
sparren, een aantal zal je werk uit handen nemen en een paar houden de werksfeer in balans.
Wat ga je doen
Als relatiebeheerder sta je veel in contact met onze klanten en omdat je vakbekwaam bent, zie je wat
mensen beweegt. Soms hebben ze hulp nodig zodat zij zich bij hun eigen leest kunnen houden. Het is
aan jou om de behoefte van de klant in te schatten, met hen om de tafel te gaan en ze te voorzien
van een goed advies wanneer alle gegevens zijn verwerkt. Bij alle werkzaamheden denk je na over
verbeteringen zodat een en ander nog soepeler kan verlopen.
Je beoordeelt de werkzaamheden van jouw collega’s en leg je jouw bevindingen digitaal vast in onze
dossiers (want aan papier doen we niet).
Wat wij vragen

Je hebt een AA of RA-titel;

Je hebt liefst drie tot vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie zodat je zelfstandig jouw
klantenportefeuille kunt onderhouden;

Je hebt fiscale kennis en kunt adviestrajecten uitvoeren;

Je bent een fijn mens, met een goed IQ én EQ en je hebt een ambitieus en creatief karakter;

Je bent op een prettige manier assertief en hebt een rechte rug;

Je maakt af en toe een lunchwandeling en soms vergeet je je brood, maar je komt in elk geval
gezellig bij ons zitten in de lunchpauze;

Dat je lang bij ons blijft.
Wat wij bieden

Een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw ervaring, niveau en opleiding;

Een open, informele en fijne werksfeer met zo’n 20 collega’s waar hard werken en plezier dicht
bij elkaar staan, ellenbogen hebben we niet;

Een kerstontbijt, dus als je snel bent…;

Never a dull moment;

28 vakantiedagen (op voorwaarde dat je daarna altijd weer terug komt).
Ben je geïnteresseerd
Wil jij, als het kan zo snel mogelijk, jouw review geven over de uitstraling van ons kantoor waar we
onlangs naartoe zijn verhuisd? De verf is nog nat! Stuur dan je motivatie, die natuurlijk anders is dan
anders, en je cv naar willem@pvgweb.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Peters, te bereiken via 0486-464444 of via
willem@pvgweb.nl
p.s. Ken je iemand die perfect bij deze functie past? Deel dan dit bericht.
Wil je niet solliciteren, maar lever je (écht) iets, of doe je iets waarvan je op basis van deze
advertentie denkt dat wij ermee geholpen zijn, laat het ons dan weten.

