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Collega gezocht! 

Voor ons dynamisch kantoor, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken. Dit kan zijn 
op de (internationale) samenstel praktijk, de controle afdeling of in de vorm van een hybride functie. 

Welke vaardigheden zoeken wij in onze nieuwe collega, en zijn voor deze functie een must: 

• Ervaring met Unit4Audition 
• Het zelfstandig kunnen samenstellen van eenvoudige tot complexe (Engelstalige) jaarrekeningen 
• Goede beheersing van de RJ en (in mindere mate) IFRS; 
• Ervaring met het opstellen van eenvoudige tot (semi) complexe consolidaties; en 
• Ervaring met het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting en ICP aangiften. 

Omdat wij een dynamische organisatie zijn met veel internationale cliënten, is het van belang dat jij naast de 
bovenstaande vaardigheden ook beschikt over de volgende kwaliteiten: 

• Hoge mate van zorgvuldigheid; 
• De capaciteit om flexibel te zijn en snel te kunnen schakelen; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; en 
• Een team-player mentaliteit. 

Jouw werkzaamheden binnen ons full service concept zullen onder andere bestaan uit: 

• Het samenstellen van jaarrekeningen op basis van NL GAAP en IFRS, inclusief dossiervorming; 
• Het maken van maandrapportages; 
• Het opzetten van data analyse voor samenstel; 
• Opstellen van diverse soorten belastingaangiften; en 
• Het voeren van financiële- en salarisadministraties. 

Wat wij bieden wij jou: 

• Marktconform salaris 
• Brede en gevarieerde cliëntenportefeuille 
• Gezellige en informele werksfeer 
• Minimaal 32 uur, flexibel in te delen 
• Goede secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden 
• Veel mogelijkheden om je in de breedte te ontwikkelen. 

Wij vinden het erg belangrijk dat je goed in het team past. Daarom zal er de mogelijkheid zijn om een dag mee te 
draaien. 

Denk jij bij het lezen van deze vacature: dat ben ik! Neem dan contact met ons op en laat ons weten waarom jij 
op deze vacature reageert. 


