Ben jij de ambitieuze accountant AA / relatiebeheerder die graag meebouwt
aan de groei van ons kantoor?
Als accountant ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten. Je bent eindverantwoordelijk voor
jaarrekeningen en begrotingen en je bent in staat om klanten te coachen. Je bent ook in staat fiscale
adviessignalen van klanten te herkennen en fiscale adviezen te (doen) verstrekken, in een passende
wisselwerking met onze fiscalisten. Daarnaast ben je vraagbaak voor collega's en kun je goed
samenwerken met collega's waarbij ieders kwaliteiten optimaal worden benut.
In de functie van relatiebeheerder onderhoud je vanzelfsprekend het contact met je klanten. Maar ben
je ook in staat je klantenportefeuille verder uit te bouwen.
Functievoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt een bijna of net afgeronde AA-opleiding;
je hebt relevante werkervaring in een samenstel- en adviespraktijk bij een middelgroot- of
groot accountantskantoor;
je bent in staat zelfstandig een klantenportefeuille te beheren en uit te bouwen;
je hebt ervaring met fiscale vraagstukken;
je beschikt over uitstekende 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;
je bent in bezit van een geldig rijbewijs B;
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 een band op te bouwen met een vaste groep klanten;
de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
periodiek intern vaktechnisch overleg;
gezamenlijke lunches, borrels en andere teamactiviteiten;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
een fulltime dienstverband (parttime is bespreekbaar).

Wie zijn wij?
Wij zijn Hills accountants en adviseurs. Een zelfstandig, middelgroot accountants- en advieskantoor
gevestigd in het mooie Rotterdam. Niet in het bruisende centrum (al zit je daar zo), maar in de
noordelijke wijk Hillegersberg. Op nog geen tien minuten lopen van winkels en horeca. Aan de Bergse
Plas is het vooral ‘s zomers goed toeven en daar doen we dan ook regelmatig een drankje.
Met elkaar en met onze no-nonsense mentaliteit ondersteunen en ontzorgen wij een groot aantal Mkbondernemingen in uiteenlopende branches. Bij Hills hechten we veel belang aan het opbouwen en
onderhouden van een langdurige vertrouwensrelatie met onze klanten en denken we met onze
klanten mee over de toekomst van hun bedrijf. Net zo belangrijk vinden wij een langdurige
vertrouwensrelatie met onze medewerkers. We bieden hen graag een aangename en informele
werkomgeving waarin zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Voor meer informatie over de functie of over onze organisatie kun je contact opnemen met Humphrey
Reket, telefoon 010-422 08 33.
Sollicitaties kun je sturen naar info@hillsadviseurs.nl.

