Gevorderd assistent-accountant voor de samenstelpraktijk
Functieomschrijving:
Als assistent-accountant houd je je voornamelijk bezig met het samenstellen van jaarrekeningen.
Daarnaast stel je fiscale aangiften op en signaleer je adviesmogelijkheden.
Taken:
•
•
•
•
•

zelfstandig samenstellen van jaarrekeningen;
verwerken van administraties;
opstellen van tussentijdse cijfers;
opstellen en/of voorbereiden van belastingaangiften OB, VPB en IB, en
signaleren van adviesmogelijkheden vanuit jaarrekeningen en aangiften.

Functievoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

je hebt een (bijna) afgeronde HBO Accountancy opleiding;
je hebt enkele jaren werkervaring in de samenstelpraktijk;
je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
je hebt een positieve, proactieve en klantgerichte houding;
je bent stressbestendig, enthousiast en initiatiefrijk;
je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken, en
ervaring met CaseWare en AFAS is een pré.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

enthousiaste collega’s die samen zorg dragen voor professionele dienstverlening aan klanten;
de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
periodiek intern vaktechnisch overleg;
een goede balans tussen werk en privé;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, en
een fulltime dienstverband (parttime is bespreekbaar).

Herken jij jezelf hierin? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Sollicitaties kun je sturen naar info@hillsadviseurs.nl.
Voor vragen over de functie of over onze organisatie kun je contact opnemen met Humphrey Reket,
telefoon 010-422 08 33.
Over Hills:
Hills accountants en adviseurs is een zelfstandig, middelgroot accountants- en advieskantoor
gevestigd in Rotterdam-Hillegersberg. Ons team telt ongeveer 25 gemotiveerde medewerkers die zich
op enthousiaste wijze inzetten voor ondernemers en particulieren in de regio Rotterdam en
daarbuiten. Bij Hills hechten wij veel belang aan het opbouwen en onderhouden van een langdurige
vertrouwensrelatie met onze klanten. Wij zijn graag betrokken bij de dagelijkse ontwikkelingen van
onze klanten met persoonlijke aandacht en uitgebreide expertise.
Net zo belangrijk vinden wij een langdurige vertrouwensrelatie met onze medewerkers. Wij bieden hen
een aangename en informele werkomgeving waarin zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
https://www.hillsadviseurs.nl/

