Is gevestigd in de historische dorpskern van Noordwijk-Binnen. Met een hecht en gezellig team van 6 medewerkers
verzorgen wij boekhoudingen, jaarrekeningen, salarisadministraties en belastingaangiften voor ons gevarieerde
relatiebestand van bedrijven en particulieren. Het kantoor kenmerkt zich door informele professionaliteit en oprecht
betrokken medewerkers.

Beginnend Assistent Accountant
HBO AC/BE (32-40 uur)
Wat ga je doen?
- Je boekt administraties in Profit van Afas;
- Je stelt jaarrekeningen op in Audition aan de hand van ons werkprogramma;
- Je genereert en beoordeelt financiële rapportages met behulp van onze Afas software;
- Je bent een contactpersoon en vraagbaak voor onze relaties;
- Je stelt aangiften BTW, VPB en IB samen;
- Je stelt nauwkeurig digitale dossiers samen;
- Je stelt verzorgde correspondentie op;
- Je vat bevindingen uit je werkzaamheden samen en communiceert deze met de verantwoordelijke accountant en
met de relatie.
Voor deze functie heb je ongeveer 1 jaar administratieve ervaring nodig, bij voorkeur op een accountantskantoor. Bij onze
selectie hebben wij bijzondere belangstelling voor kandidaten met ervaring met Afas software. In deze functie ben je vaak
gelijktijdig met meerdere cliënten bezig. Het is belangrijk dat je goed en snel kunt schakelen en daarbij het overzicht kunt
bewaren.
Wat hebben wij te bieden?
Een dynamische functie in een informele collegiale sfeer, goede (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden. Wij
luisteren hierbij graag naar de wensen van onze kandidaten en stimuleren bovendien persoonlijke groei.
Wat heb je ons te bieden?
Financieel talent en inzicht en de eigenschappen om klantgericht, zelfstandig, zorgvuldig, sympathiek en betrokken te
kunnen werken.
Daarbij is voor een accountantskantoor vereist dat je naast je professionaliteit en vakbekwaamheid ook integer en
objectief handelt en daarbij vertrouwelijkheid in acht kunt nemen.
Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden?
Stuur dan jouw schriftelijke reactie binnen 10 dagen naar:
Accountantspraktijk Houwaart B.V.
t.a.v. Mevr. A.P. Houwaart-Nonhof AA,
Postbus 115
2200 AC Noordwijk.
Telefoon 071-3616094. E-mail info@accountantspraktijkhouwaart.nl
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