(Jr.) assistent accountant MKB/ Zorg
Proactief – MKB/Zorg – Klantgericht

Ons businessteam in Bennekom (Countus Seres) groeit. Dit team werkt voornamelijk
voor medici en andere zorgondernemers. Kom jij ons team versterken als (junior)
assistent accountant? Het betreft een fulltime functie.
Wat ga je doen?
• Je stelt onder begeleiding jaarrekeningen samen, op basis van
risicogerichtheid.
• Je stelt periodecijfers op.
• Je bereidt besprekingen voor.
• Je bereidt belastingaangiften voor.

Hoe doe je dat?
• Je werkt accuraat en gestructureerd.
• Je gaat voor kwaliteit, bent resultaatgericht en proactief.
•

Je durft je verantwoordelijkheid te nemen.

•

Je zoekt collega’s actief op, bent flexibel, positief-kritisch en weet van
aanpakken.

Wij vragen
Bij Countus nemen we onze maatschappelijke rol serieus. We zijn open, eerlijk
en integer. Doen wat moreel juist is. Dat verwachten we ook van jou. Verder
vragen wij:

•

Afgeronde hbo-opleiding accountancy, bedrijfseconomie of commerciële
economie.

•

Je hebt maximaal 4 jaar werkervaring als (Jr.) assistent accountant.

•

Het is een pré als je affiniteit met IT hebt.

•

Je bent beschikbaar voor 32 – 40 uur per week.

Wij bieden
Onze ervaring is dat Countus een beter bedrijf wordt als jij doet waar je blij van
wordt. Daarom krijg je hier veel ruimte voor je professionele en persoonlijke
ontwikkeling. Ook bieden wij:

•

Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

•

De mogelijkheid om jezelf en je adviesvaardigheden te ontwikkelen.

•

Een werkomgeving waarin je de kans krijgt jezelf te bewijzen op het vlak van
innovatie en vooruitgang.

•

Een ongekend goede en informele werksfeer.

Solliciteer op deze functie
We zijn op zoek naar mensen die nieuwe wegen durven te bewandelen. Die anders
denken en werken. Die businesskansen zien. En die commercieel slimme
combinaties weten te maken. Ben jij de nieuwe Countus Seres medewerker die wij
zoeken? Solliciteer dan op deze functie.

Vragen
Vragen over deze vacature? Neem contact op met Isabel de Wit, Recruiter.
✆ 06 46 27 29 55

