Word jij onze nieuwe Accountant?
Als Accountant moet je van veel markten thuis zijn. Je bent een echte generalist voor wie cijfers geen
geheimen hebben. Je hebt veel vakkennis en je bent bereid om relevante ontwikkelingen bij te
houden. Analytisch ben je sterk: je hebt snel overzicht in complexe situaties en kunt prioriteiten stellen.
Maar, als het moet, bijt je je vast in een detail, want een kleine afwijking in de cijfers kan duiden op een
groot probleem. Hoe beter jij je klant en zijn organisatie kent, hoe scherper jouw analyses en adviezen
zullen zijn.
Wie zijn wij?
Accountants Office is een jong en dynamisch adviesbureau met dienstverlening op het gebied van
accountancy, administratieve ondersteuning, salarisadministratie en fiscale en bedrijfseconomische
vraagstukken. Ons klantenbestand is zeer breed, actief in diverse sectoren en varieert van kleine
zelfstandigen tot aan internationale bedrijven. Wij onderscheiden ons door markt- en klantgericht te
werken. Naast ons hoofdkantoor in Sint-Oedenrode, heeft Accountants Office ook vestigingen in Beek
en Donk, Oss, Eindhoven en sinds kort in Oisterwijk.
Wie zoeken wij?
Op dit moment zijn wij op zoek naar een collega die ons team komt versterken voor de vestigingen SintOedenrode en Oisterwijk. Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen, beoordelen of controleren van
de jaarrekeningen en het verlenen van fiscaal advies. Samen met je collega's ben je voor cliënten het
aanspreekpunt voor alle zaken omtrent de financiële administratie. Werken in deeltijd behoort tot de
mogelijkheden.
Profiel van de geschikte kandidaat
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Afgeronde Accountancy-opleiding
Enkele jaren relevante werkervaring;
Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Klantgericht;
Verantwoordelijk;
Discreet

Wat bieden wij?
✓
✓
✓

Een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring;
Alle ruimte en vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen;
Een goede werksfeer binnen een enthousiast team en in een dynamische omgeving;

✓

Verschillende cursussen voor het behalen van PE punten;

Nieuwsgierig en herken jij jezelf in bovengenoemd profiel? Dat is mooi, wij komen dan ook graag met
jou in contact! Zorg dat we jouw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en een compleet CV,
uiterlijk vrijdag 17 mei binnen hebben door te mailen naar mieke@accountantsoffice.nl.

