ADU Accountant & belastingadviseur is op zoek naar:

Een ervaren assistent accountant/aangifte medewerker 0,6-1,0 FTE
Je staat in direct contact met de klant en bent verantwoordelijk voor het verwerken en interpreteren van de cijfers van je klanten.
Je stelt zelf jaarrekeningen samen en verzorgt de fiscale aangiftes.
Je kan goed omgaan met wisselende werkzaamheden voor een groep uiteenlopende klanten en staat steeds open voor de uiteenlopende vragen van
collega’s en klanten. Je denkt actief mee bij, met name, fiscale vraagstukken.
Hierbij ben je je steeds bewust van het belang van de klant en van de wet- en
regelgeving. Je neemt steeds initiatieven en zorgt er voor dat resultaten tijdig
en volgens afspraak beschikbaar zijn.
Functie-eisen
• Een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/
of werkervaring.
• Minimaal 8 – 10 jaar werkervaring in de samenstelpraktijk van een klein
accountantskantoor
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Goede kennis van de Engelse taal
• Goede kennis van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en
omzetbelasting
• Vergaande beheersing van Excel en Audition
• Goed om kunnen gaan met veranderingen
• Klantvriendelijk, representatief en professioneel
• Een echte doe-er met hands-on mentaliteit: resultaatgericht, gedreven,
proactief, besluitvaardig, praktisch, doorzetten en de klus afmaken

Bedrijfsprofiel
• ADU Accountant & Belastingadviseur is een klein all round
accountantskantoor met 6 medewerkers . Het bedrijf is steeds gericht op
het verbeteren van de processen en verdere groei in omvang en professionaliteit.
• De klantenkring is zeer divers
• De organisatie kenmerkt zich door een persoonlijke, open en directe
cultuur. Er wordt hard gewerkt om de gezonde groei te waarborgen. Dus
zeker géén 9-5 sfeer. Zelfstandigheid, actief meedenken, flexibiliteit en
doortastend handelen zijn belangrijke toegevoegde waarden voor onze
activiteiten.
• Veel vrijheid en zelfstandigheid in de werkzaamheden
• Het bedrijf is goed bereikbaar per Randstadrail
Solliciteren
Stuur je CV en je sollicitatiebrief, met daarin je motivatie naar
mr Peter F.J.M. Arkesteijn AA-RB-RI info@adu-accountant.nl
of neem contact op voor meer informatie 015-3030009
ADU Accountant & Belastingadviseur
Weteringweg 13a
2641 KM Pijnacker
www.adu-accountant.nl
Graag niet reageren als je niet tenminste 6 jaar ervaring bij een
accountantskantoor hebt.

