“Vacature assistent belastingadviseur bij profijt adviseurs ”
Kom jij ons team versterken?
Je toekomstige collega’s Mendy en Jorinde nodigen je van harte uit te
solliciteren!
Waarom krijg je daar geen spijt van?
Omdat jij als assistent accountant met deze stap absoluut naar een gelukkiger
werkomgeving gaat. Je groeit door met je vaktechnische kennis door middel van
aangeboden externe en interne studiefaciliteiten. Daarnaast gaat je persoonlijke
ontwikkeling een “boost” krijgen mede door de goede coaching en training van je
teamleden en directie. Vooral het zelfstandig mogen werken met je “eigen” klanten
die je van A tot Z uitwerkt maakt je een echte allrounder. Je gaat elke dag met
veel plezier naar je werk door de grote mate van vrijheid die profijt adviseurs je
biedt. Uiteraard in een informele sfeer waar veel gelachen en gepresteerd wordt!
Elke dag is weer een nieuwe uitdaging om onze klant goed te bedienen. Onze sterke
groei komt door deze persoonlijk aandacht waarvoor veel waardering is. Daarin
onderscheiden wij ons zeker ten opzichte van onze collega kantoren. We zoeken het
fiscale voordeel op zodat de klant onze toegevoegde waarde merkt. Dus veel focus
op advies en niet op administratie, we kijken het liefst mee op het dashboard van
de ondernemer. Lijkt het je een mooie uitdaging? Dan bieden wij jou uitstekende
primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat verwachten van jou?
De grootste vernieuwing in onze werkzaamheden is het boekhoudplatvorm “Yuki”,
waar we partner van zijn. Dit is een volledig gedigitaliseerd boekhoudprogramma
waar iedereen laaiend enthousiast over is. Daar ga je zeker mee aan de slag.
Dat je graag aangiften IB –VPB tot en met de jaarrekening opstelt. Dat je bereid
bent salarisadministratie te leren in onze digitale pakket NMBRS.
Dat je ervaring hebt met boeken van administraties of uitwerken van
jaarrekeningen. Je bent bereid (fiscaal) technische vakkennis te ontwikkelen.
De navolgende eigenschappen passen goed bij de functie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambitieus en teamspeler
Leergierig en eerlijk
Klantgericht
Passie voor het vak/werk
Humor
Representatief en klantgericht
Nauwkeurig
Goed cijfergevoel
Praktisch en analytisch
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

De navolgende wensen hebben wij over de andere voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Woonachtig in Salland - Twente
Beschikbare tijd (incl. de mogelijkheid om thuis te werken) minimaal 24 uur
Werkervaring in onze branche, minimaal een jaar
Een goede balans zoeken tussen werk en privé
Affiniteit met ICT of softwarepakketten
HBO opleiding of vergelijkbaar: afgerond of studerend hiervoor

Wat maakt ons kantoor anders?
Hard werken, lachen, doorzetten, ontspannen en genieten van het behaalde
resultaat dat kenmerkt jouw collega’s bij profijt adviseurs
Profijt adviseurs zijn vakmensen die iedere dag weer genieten van het creëren van
mogelijkheden. We zijn daarom ook erkend door het RB (de grootste
beroepsorganisatie van belastingadviseurs).
Een kantoor dat bekend staat om kwaliteit, vindingrijkheid en duidelijkheid in
communicatie.
Wij zijn kritisch, soms eigenwijs, maar voor onze relaties een loyale, betrouwbare
partner.
Onze klanten zijn zeer divers. Het zijn soms particulieren, MKB ondernemers, DGA's
en VPB-plichtige bedrijven (stichtingen en BV's). Sinds kort zijn we ook gevestigd in
Losser.
Spreekt bovenstaande functie jou aan? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jaap Profijt uitsluitend mobiel 0630417477 of via jaap@profijtadviseurs.nl

