
Sta jij open voor de vele veranderingen in ons vak?

Dan ligt je toekomst misschien wel bij VIER Accountants
en Belastingadviseurs.

Ben jij iemand die houdt van uitdagingen? En zie je de razendsnelle ontwikkelingen in de accountancy niet als 
een bedreiging maar juist als een kans om je als assistent-accountant verder te ontwikkelen? Ben je bovendien 
flexibel, betrokken en betrouwbaar, dus iemand op wie we helemaal kunnen rekenen? Dan ligt je toekomst 
misschien wel bij VIER Accountants en Belastingadviseurs. Wij zoeken een:

Assistent Accountant (32 - 40 uur p.w.) 
 

• Je bent een SPD/HEAO-er en hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
• Je bent vertrouwd met elektronische dossiervorming.
• Je kunt werken met een rapport generator en je hebt ervaring met het samenstellen van complexe 

jaarrekeningen en het opstellen van begrotingen.
• Je hebt ervaring met het verwerken van inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting aangiften.
• Je onderhoudt graag contact met onze cliënten.
• Je bent in staat de financiële data van onze cliënten zo te verwerken dat zij steeds de beschikking hebben over 

tijdige en relevante bedrijfsinformatie.
• Je kunt werken met real-time administraties in onze boekhoudprogramma’s Exact Online en Twinfield.
• Je bent inventief, servicegericht en kunt uitstekend communiceren.
• Je woont in de regio van Amersfoort.

Wat mag jij van ons verwachten?
Wij zijn een informeel kantoor waarbij wij het belangrijk vinden dat iedere medewerker en cliënt zich bij 
ons thuis voelt. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Tegenover jouw inspanningen staan een prima salaris, 
ontwikkelingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je brief en curriculum vitae per mail naar vanhoorn@vieraccountants.nl. Heb je nog vragen stel ze aan 
Amanda van Hoorn op telefoonnummer 033 464 13 33.
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