
 
 
 
 
 

 

 

 

Wij zijn een vernieuwend en ambitieus accountants- en belastingadvieskantoor met de focus op vooruitgang, 
ook jouw vooruitgang! Daarom zoeken wij altijd naar mensen, nieuwe mogelijkheden en technologieën om 
ondernemers zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Op het juiste moment voorzien wij hen van de 
beste bedrijfsinformatie en inzichten. Om hiermee samen met de ondernemer de juiste beslissingen voor de 
toekomst te kunnen nemen.   

Ons motto: “Het beste resultaat bereiken we samen”  

Dit bevorderen we door met ons getalenteerde team harmonieus samen te werken en daarbij onze 
kernwaarden Respect, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Openheid hoog te houden.  

 

Wij blijven volop in beweging!  
Door verdere groei van ons klantenbestand zijn wij op zoek naar een ervaren   

 

Assistent Accountant MKB  (32-40 uur) 

 

Jij bent zelfstandig en wilt graag aan de slag met interessante MKB klanten. Je wilt jezelf zijn in een plezierige 
kleinschalige werkomgeving. Je bent ambitieus en wilt doorgroeien naar MKB adviseur.    

We zijn op zoek naar jou en hebben deze mooie baan voor je als jij:  

• Een nieuwe stap in je carrière zoekt. 

• Overtuigingskracht hebt en ondernemend bent. 

• Flexibel bent en goed kunt samenwerken. 

• Leergierig bent en je graag verder wilt ontwikkelen in je adviesrol. 

• Een hbo-opleiding hebt in accountancy.  

• Beschikt over werkervaring in de accountancy voor het MKB. 

Wij bieden je 

De mogelijkheden om te werken in een moderne digitale werkomgeving, zowel voor thuis als op kantoor, met 
een team leuke collega’s. 

Opleidingsmogelijkheden op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak zodat je op termijn kunt uitgroeien tot 
Adviseur MKB. 

Natuurlijk bieden wij een marktconform salaris en een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden dat past bij de 
functie.   

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Corné van Erkelens 

Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar secretariaat@van-erkelens.nl of via de website 
https://van-erkelens.nl/solliciteren/ 
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