Vacature assistent accountant (fulltime)
Ben jij een besluitvaardig en daadkrachtig persoon en zoek jij graag de samenwerking met
collega’s? Wil jij je kennis inzetten om onze klanten optimaal van dienst te zijn? Ben je op
zoek naar een plek waar je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is een nieuwe uitdaging
dichterbij dan je denkt!
Wie zijn wij?
Rendus Accountants & Belastingadviseurs is een groeiende en creatieve organisatie welke
opereert in een dynamische branche. Wij werken vanuit ons kantoor in Valkenswaard in een
hecht teamverband van gemotiveerde (assistent) accountants, fiscalisten, en MKB adviseurs
die vanuit een no-nonsense houding van dag tot dag betrokken zijn bij de klanten. In
verband met groei zijn wij op zoek naar versterking.
Wat ga je doen?
Als assistent accountant ben je verantwoordelijk voor de financiële administraties van jouw
eigen mooie klanten uit verschillende branches. Je stelt de jaarrekeningen samen, maakt
tussentijdse overzichten en prognoses, verzorgt de aangiften omzetbelasting en vult de
aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting in. Verder ben je het eerste aanspreekpunt
van de aan jou toegewezen klanten.
Je komt te werken in een dynamische omgeving met ad-hoc dienstverlening. Het is
belangrijk dat je snel kunt schakelen met collega’s om een korte doorlooptijd van
opdrachten te bewerkstelligen. Je helpt klanten én bent in staat om zelfstandig complexe
opdrachten uit te voeren.
Je beschikt over?
- Afgeronde HBO-opleiding, in de richting van accountancy of bedrijfseconomie.
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als (assistent) accountant.
- Kennis/ervaring van het samenstellen van complexe jaarstukken.
- Affiniteit met automatisering in onze branche.
- Actuele vakkennis en de drive om op de hoogte te blijven van veranderingen.
- Goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse taal.
Wat bieden wij?
- Marktconform salaris en secundaire voorwaarden.
- Flexibele werktijden en –plekken.
- Doorgroeimogelijkheden en opleidingen.
Daarnaast kan je regelmatig genieten van leuke uitjes. Bovendien staat iedere
donderdagmiddag een lunch voor je klaar en kan je dagelijks genieten van vers fruit.
Ben je enthousiast?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: info@rendus.nl t.a.v. Dennis van
Gerwen. Wij zullen dan binnen een week reageren.

