
DE FUNCTIE

Als beginnend assistent-accountant werk je in de  
accountancypraktijk. Je verricht ondersteunende  
werkzaamheden in een klein team van enthousiaste  
collega’s en krijgt training-on-the-job, zodat jij je  
het vak snel eigen maakt. 
 

WAT JE DOET

Je verzorgt de financiële administratie.

Je doet de aangiften omzetbelasting.

Je bereidt jaarrekeningen en rapportages voor.

Je denkt mee over nieuwe softwaresystemen.

Je informeert je collega’s volledig en op tijd.

Je communiceert adequaat met klanten.
 

WIE JE BENT

Dat willen wij graag weten! Jij hebt in elk geval  
(binnenkort) een HBO-opleiding afgerond en wil 
graag doorleren (post-HBO, WO, vakinhoudelijke  
cursussen). Je bent leergierig, klant- en taakgericht, 
enthousiast, collegiaal en initiatiefrijk. Ook heb je 
een uitgebreide kennis van Excel, Word en Outlook. 
 

WAT WIJ BIEDEN

Een functie van 28-40 uur in een enthousiaste club 
professionals, voor wie ( jouw) groei belangrijk is. 
Een bruto salaris tussen € 2.400 en € 2.800 (voltijd, 
afhankelijk van je ervaring). Je krijgt 25 vakantie- 
dagen, een pensioenregeling en we betalen (mee 
aan) je vervolgopleiding of cursussen. 

Om gelukkig te zijn, moet je iets 
doen waar je gelukkig van wordt… 
Johan Cruijff

BEGINNEND 
ASSISTENT
ACCOUNTANT

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste…

IETS OVER ONS…

Wanneer je bij Vesting Accountants werkt, merk je 
dat wij enthousiast worden van persoonlijke groei. 
Niet alleen van onszelf en onze klanten, maar ook  
die van jou. Groei door het volgen van opleidingen  
en cursussen, het bijwonen van inspirerende presen-
taties en vooral door het voeren van gesprekken met 
elkaar. Want groeien doe je bij Vesting Accountants 
niet alleen. Dat doen wij samen. Onze kernwaarden 
gedrevenheid, plezier en nieuwsgierigheid vormen 
hiervoor de basis.
 

WAAROM DIT (N)IETS VOOR JOU IS?

   Je wordt vrolijk van een nette administratie.

  Je toont graag verantwoordelijkheid.

  Je houdt van afwisselende dagen.

 Je kunt niet goed omgaan met deadlines.

 Je hebt geen zin je uren te verantwoorden. 

 Je bent een totale digibeet. 
 

SOLLICITEREN?

Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot 17 maart 2021  
opsturen naar Jan de Boer. Voor meer informatie  
kun je met Jan contact opnemen > 035 - 672 10 20  
of mail naar > jan.deboer@vestingaccountants.nl 
Kijk ook op onze site www.vestingaccountants.nl. 

> vestingaccountants.nl


