Als bij
jou de cijfers
altijd
kloppen

Dan zoeken
wij jou!

Kempen Küppers heeft een vacature voor een:

Ervaren assistent accountant

M/V

Heb jij een paar jaar werkervaring, een flinke dosis ambitie en zin in een nieuwe uitdaging bij een professioneel en betrokken
accountantskantoor? Dan is dit wellicht jouw nieuwe baan.
Jouw taken
Als ervaren assistent accountant werk je zelfstandig voor een cliëntenpakket dat je samen met een team van professionals beheert.
Hierbij ligt in deze functie de nadruk op het ondersteunen van ondernemers in het mkb. Je verwerkt/beoordeelt de administratie en
stelt jaarrekeningen samen. Ook stel je fiscale aangiften op. Voor jouw cliënten ben jij het eerste aanspreekpunt bij ondernemers- en
administratieve vraagstukken.
Jouw eigenschappen
Je beschikt over accurate vaktechnische kennis en bent leergierig. Daarnaast ben je een volwaardige, betrokken gesprekspartner voor
cliënten. Je vertaalt de vraag van de cliënt naar passende en hoogwaardige dienstverlening, waarbij je inspeelt op kansen die zich
voordoen. Je hebt een groot analytisch vermogen en uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Voor minder ervaren collega’s
ben je een coach die begeleidt en ontwikkeling stimuleert.
Waar we naar op zoek zijn
Voor deze functie zoeken we een kandidaat met een afgeronde studie hbo Accountancy, Bedrijfseconomie of een mba Bedrijfsadministratie.
Daarnaast heb je al een paar jaar werkervaring opgedaan binnen een accountantskantoor. Je barst van de ambitie om jezelf vakinhoudelijk
en professioneel verder te ontwikkelen. Tenslotte heb je affiniteit met automatisering.
Wat bieden wij jou?
Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs heeft 3 kantoren in de regio. We zijn een compact en laagdrempelig bureau met
cliënten uit het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en vrije beroepsbeoefenaars. Je werkt in een professionele, open en
informele werksfeer en maakt onderdeel uit van een enthousiast team. We bieden een marktconform salaris, uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden en staan open voor jouw wensen.
Klop je bij ons aan?
Ben je enthousiast over ons en spreekt deze functie je aan? Stuur dan je motivatie met cv naar info@kempenkuppers.nl.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Erik Nabuurs, telefonisch bereikbaar op (0485) 38 36 11.

Klop nu aan voor een leuke baan!

Meer informatie over deze én andere vacatures:

www.kempenkuppers.nl
Sint Anthonis - Eindhoven - Beek en Donk

