Van Herwijnen Kreston is op zoek naar jou!
Assistent Accountant Controlepraktijk
24/39 uur
Tiel
Assistent Accountant
De werkzaamheden bestaan uit het in teamverband uitvoeren van wettelijke en vrijwillige
controleopdrachten bij interessante profit- en non-profit-klanten. Daarnaast worden andere
assurance opdrachten voor verschillende klanten uitgevoerd en word je betrokken bij fiscale
vraagstukken. Als ervaren assistent coach en begeleid je de minder ervaren assistenten bij de
uitvoering van de werkzaamheden. Het onderhouden van het contact met de klant staat centraal.
Jouw profiel
 Je hebt een afgeronde opleiding HBO/Universiteit Accountancy of Bedrijfseconomie of je bent
studerend in een afrondende fase;
 Je hebt een sterke voorkeur ontwikkeld om in de controlepraktijk je vak uit te oefenen;
 Je hebt passie en je houdt van uitdaging;
 Je wil werken in een jong en ervaren team waarin je een actieve bijdrage kan leveren aan het
gezamenlijke resultaat of probleemoplossing;
 Je houdt van afwisseling door op verschillende locaties voor verschillende klanten te werken;
 Je bent goed in staat om je ideeën en meningen aan anderen duidelijk te maken;
 Je bent in staat om de wensen en behoeften van de klant te onderzoeken en hiernaar te
handelen;
 Je bent in staat tot het plannen en organiseren van je eigen werkzaamheden en bewaakt hierbij
de voortgang van je taken;
 Je neemt verantwoordelijkheid en je stelt hoge eisen aan kwaliteit;
 Je bent ambitieus en bent bereid tot het volgen van een Post-HBO/universitaire opleiding.
Dit zijn wij
 Een middelgrote regionale advies organisatie met 60 collega’s, opgericht in 1982 met een
informele sfeer en korte lijnen;
 Wij behoren tot het internationale netwerk van Kreston, één van de grootste netwerken van
accountants ter wereld waarbij een tijdelijk uitzending of uitwisseling tot de mogelijkheden
behoort;
 Onze werkvelden zijn: accountancy, strategisch bedrijfsadvies, fiscaal advies, administratieve
dienstverlening, salarisadministratie en overnames en waarderingen;
 Onze groeiende klantportefeuille bestaat uit een brede MKB-praktijk met veel bouw- en logistiek
gerelateerde kapitaalintensieve ondernemers;
 Een audit team dat bestaat uit 8 enthousiaste en kundige collega’s;
 Een kantoor dat zich aansluit bij jouw behoeften! Jouw groei en ontwikkeling vinden wij
belangrijk.
Wat bieden wij
 Een enthousiast en gedreven team met veel ervaring in een open en informele sfeer;
 Wij helpen je bij het herkennen, ontwikkelen en benutten van je talenten en vaardigheden,
zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak;
 Ruimte om je doelen te verwezenlijken;





Een mooi arbeidsvoorwaardenpakket ligt voor je klaar en een juiste balans tussen werk- en
privéleven vinden wij als organisatie belangrijk;
Een uitstekende studiekostenregeling;
Parttime invulling geven aan deze vacature behoort tot de mogelijkheden.

Nieuwsgierig?
Wil je verder ontwikkelen in het Van Herwijnen Kreston audit-team? Solliciteer direct!
Lea de Groen
personeelszaken@vhkt.nl
0344-621222
Kijk op onze website voor meer informatie; www.vhkt.nl

