Assistent-accountant

+

(24-40 uur)

PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs
De overstap
Je hebt behoefte aan iets nieuws, je zit niet voor niets in vacatures te snuffelen. Lees lekker door,
wij hebben wel wat moois te bieden.
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.
Zo kan jouw dag er uit zien
Jij bent een zelfstandige assistent-accountant die een aan jou toebedeelde groep klanten onder je
hoede neemt. Je draagt zorg voor een optimale inrichting en verwerking van de administratie. Je
signaleert afwijkende posten in de administraties, stelt periodiek toekomstgerichte rapportages op
en bereidt de samensteldossiers voor en verzorgt de fiscale aangiften. Ook geef je gevraagd of
ongevraagd adviespunten door aan jouw collega’s - de accountants en relatiebeheerders - die als
input dienen voor besprekingen met de klant. De nadruk ligt niet op de cijfers uit het verleden,
maar juist op de actualiteit en de toekomst.
Gewenste skills
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau (HEAO/SPD);
Je hebt wat met de MKB-praktijk;
Je hebt kennis van Unit4 Auditor, Audition en AFAS en kunt met Excel uit de voeten;
Je bent sterk op sociaal en communicatief gebied.
Dat zijn nog eens mooie vooruitzichten
Een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw ervaring, niveau en opleiding;
Wij zijn, net als jij, flexibel en geven je vrijheid bij de indeling van jouw werktijden;
Vanaf de 1e dag wordt je opgenomen in een gezellig team van collega’s;
28 vakantiedagen (én het gevoel van vrijheid);
Wij zijn een ‘drempelloos’ kantoor, dat maakt samenwerken wel zo makkelijk;
Ik wist het! KISS ‘m!
Bovenstaande lijkt je dus wel wat! Stuur een Kiss (keep it simple & short) naar willem@pvgweb.nl .
Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Peters, te bereiken via 088-1348700 of via
bovenstaand e-mailadres.
Ben je een derde partij? Dan gaat deze vacature aan jou voorbij tenzij, en dus alleen
tenzij, je écht iemand toe te voegen hebt aan ons.

