
 

 

 

Assistent accountant  

Ben je op zoek naar uitdagende baan met veel ontwikkelmogelijkheden? Kom dan werken als 

assistent-accountant bij VFD Adviseurs. 

Als assistent-accountant heb je veelvuldig contact met klanten. Je signaleert adviesvragen die je zelf 

beantwoordt of doorspeelt aan de juiste collega. Je geeft klanten inzicht in hun bedrijfsvoering en 

helpt hen zo vooruit te kijken. 

Taakomschrijving: 

• Het opstellen en controleren van (tussentijdse) cijfers; 

• Het samenstellen van jaarrekeningen; 

• Na een gedegen inwerkperiode ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten; 

• Het zelfstandig of onder begeleiding van een ervaren accountant bespreken van de 

jaarrekening met de klant; 

• Het voor diverse bedrijven verrichten van fiscale aangiftes, Inkomstenbelasting, 

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting; 

• Adequaat reageren (signalering intern) bij bedrijfsmatige ontwikkelingen van de klant; 

• Het bijhouden van je kennis en de actualiteiten omtrent je vakgebied. 

Wie zoeken wij: 

 

Voor de functie van assistent accountant zoeken wij een collega die binnen ons team past. Je bent in 

het bezit van een relevante HBO opleiding richting Accountancy of Bedrijfseconomie. Werkervaring 

in de accountancybranche is een pré. Je bent sterk op sociaal en communicatief gebied. Je werkt 

graag in teamverband: samen met collega’s en klanten bouwen aan de toekomst. 

Functie eisen: 

• Een teamplayer; 

• Communicatief sterk; 

• Op locatie van de klant aanwezig willen zijn om daar je werk uit te voeren; 

• Leergierig  en proactief. 

Wat kun je van ons verwachten: 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden;  

• Een bijdrage aan je pensioen; 

• Ruimte voor jouw persoonlijke situatie. 

Wie zijn wij? 

VFD Adviseurs is een allround advieskantoor en is de financiële dienstverlener voor zowel de 

startende ondernemers, als midden tot groot MKB bedrijven. Wij verzorgen het gehele financiële en 

fiscale traject van onze klanten.  

Maak jij graag onderdeel uit van onze organisatie en herken jij je in de functie-eisen?   

Stuur dan jouw CV en motivatie naar: secretariaat@vfd.nl  
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