In verband met de structurele groei van ons kantoor zijn wij op zoek naar een

Beginnend Assistent Accountant
en een

Gevorderd Assistent Accountant
Vanaf 24 tot 40 uur per week
Functie omschrijving

Zowel de beginnend assistent als de gevorderd assistent zijn werkzaam in onze
algemene samenstel- en adviespraktijk in een gevarieerd team. Je werkt onder
leiding van een ervaren collega en krijgt alle ruimte om zover te groeien als jouw
ambitie en mogelijkheden toelaten.
Bovenstaande werkzaamheden zullen in een informele sfeer in teamverband
plaatsvinden, waarbij een goede balans in werk en privé, kwaliteit en werkplezier
voorop staan.
Ben jij service gericht en vind je het een uitdaging om samen met anderen het
beste uit jezelf te halen? Ben je niet bang om jezelf daarin uit te dagen en om
verder te kijken dan je neus lang is? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat kan Krol Wezenberg jou bieden?
•
•
•
•
•
•
•

Krol Wezenberg Accountants
adviseert MKB-bedrijven,
vrije beroepsbeoefenaars
en zakelijk dienstverleners.
Onze medewerkers staan
onze relaties bij met
persoonlijke betrokkenheid,
een hoge servicegraad,
vakkennis en flexibiliteit.
Heldere cijfers en duidelijke
adviezen zijn ons doel.

Uitdagende werkzaamheden in een positief team.
Marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden.
Ruim aantal vrije dagen.
Gezellige teamuitjes.
Persoonlijke ontwikkeling door o.a. het volgen van studie.
Doorgroeimogelijkheden.
Een goede balans in werk en privé.

Profielschets:
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Goede communicatieve vaardigheden.
Persoonlijke inzet en betrokkenheid en een klantgerichte instelling
Kunnen werken in teamverband en kwaliteit gericht.
Sterke affiniteit met nieuwe ICT-ontwikkelingen in het vak

Voor meer informatie over de invulling van de functie kun je contact opnemen
met Dirk Krol of met Wilco Wezenberg, telefoonnummer 0341-426060.
Wanneer je geïnteresseerd bent zien wij graag je CV en motivatie tegemoet.
Mail je CV en motivatie naar dirk@krolwezenberg.nl.
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