Accountant AA - samenstelpraktijk (24-40 uur)
PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs

In het kort
Ben jij een tekeningsbevoegde accountant, heb je verstand van zaken en ben je prettig in de
omgang? Kun je overweg met AFAS, voldoe je aan alle standaard kernwoorden, ben je up-to-date met
alle wet- en regelgeving en vind je het vanzelfsprekend om die ook consequent toe te passen? Dan
hebben wij, bij PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs, voor jou een fijne flexplek in een
huiselijke omgeving.
Deel uitmaken van een enthousiast team
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.
Meer dan praktisch ingesteld
Onze assistent-accountants zoeken een collega met een passie voor vakkennis. Je staat bij voorbaat
al op poleposition als jouw kundigheid - as we speak - uitblinkt in de kennis en toepassing van
perfecte dossiervorming. De samenstelpraktijk van jouw collega’s ontkomt niet aan jouw theoretische
kennis. Jij hamert en spijkert net zo lang tot zij (blijven) doen wat jij vraagt. Je legt jouw bevindingen
digitaal vast in onze dossiers en blijft ondertussen bijschaven en vijlen aan verbeteringen. Daarnaast
stel je ook jaarrekeningen en rapportages op en geeft diverse accountantsverklaringen af (geen
wettelijke controles).
Wat heb jij te bieden

Je hebt fiscale kennis en bent op de hoogte van de wet- en regelgeving accountancy;

Je hebt een AA-titel;

Je hebt al een tijdje ervaring in een soortgelijke functie;

Je hebt ervaring met reviewen en het afgeven van accountantsverklaringen;

Je hebt kennis van risicogericht samenstellen óf wilt je dit snel eigen maken;

Je bent een fijn mens, met een goed IQ én EQ;

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

Je vergeet soms je brood (er zijn namelijk andere opties) en je komt in elk geval gezellig bij
ons zitten in de lunchpauze.
Dat zijn nog eens mooie vooruitzichten!

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

Wij zijn elastisch en geven je vrijheid bij de indeling van jouw werktijden;

Jouw collega’s werken hard, maar hebben vaak ook de grootste schik;

Vanaf de 1e dag word je opgenomen in een gezellig team van collega’s zonder ellenbogen;

28 vakantiedagen (op voorwaarde dat je daarna terug komt met sterke verhalen).
KISS
Stuur dan een Kiss (keep it short & simple) en jouw cv naar willem@pvgweb.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Peters, te bereiken via 088-1348700 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.

