
Assistent accountant samenstel 

 

Vestiging                 Salland, Achterhoek, Twente, Drenthe 

 

Opleiding                Hbo Accountancy, hbo Bedrijfseconomie of een relevante        

                               afgeronde hbo of wo-opleiding en bereidheid tot vervolgstudie  

                               AA-accountant 

 

Contracturen           32 - 40 uur  

 

Werkervaring          0 - 3 jaar  

   

 

De vacature  

Wil jij je graag ontwikkelen als assistent-accountant in de Samenstelpraktijk? Met deze 

functie bouw je waardevolle ervaring op. Je komt snel in contact met klanten en 

naarmate je ervaring toeneemt, nemen ook je verantwoordelijkheden toe. Je leert van je 

collega’s en er is veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.  

 

Wat doe je als assistent accountant samenstel?  

● Je gaat jaarrekeningen en tussentijdse rapportages samenstellen en je bereidt 

fiscale aangiften voor. 

● Je helpt klanten met het inrichten, koppelen en optimaliseren van hun (digitale) 

administraties. Je verwerkt deze (digitale) administraties en verzorgt de aangiften 

omzetbelasting.  

● Je zorgt ervoor dat dossiers correct worden opgebouwd en onderhoudt contact 

met klanten zodat je goed kunt inspelen op hun wensen en behoeften. 

 

 



Wie ben jij en wat breng je mee?  

● Je hebt een kritische en nieuwsgierige houding met oog voor kwaliteit. 

● Je beschikt over communicatieve vaardigheden waar je trots op bent.  

● Je werkt graag digitaal en bent geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen. 

● Je vindt het leuk om samen te werken met collega’s en klanten om tot een goed 

resultaat te komen. 

● Je werkt efficiënt en gestructureerd.  

● Je bent ambitieus en wilt je graag blijven ontwikkelen.  

● Je hebt de drive om up-to-date te blijven en door te groeien binnen jouw 

vakgebied bij KroeseWevers; 

● Je bent een doener, weet van aanpakken en houdt van een informele werksfeer. 

 

Serieus bezig met je vak én ruimte voor ontspanning 

“Ben je serieus met jouw carrière bezig en wil je dit een extra boost geven in een jonge, 

dynamische en collegiale omgeving, waar naast serieus met je ontwikkeling en je vak bezig 

zijn ook volop ruimte is voor ontspanning en een informele omgang kies dan voor de lerende 

organisatie KroeseWevers!”  

 

Rob van der Aa, Directeur Accountancy  

 

Welke rollen ga jij straks vervullen?  

1. Voorbereider 

Hebben we alle gegevens om de jaarrekening samen te stellen en is de 

informatie op de juiste wijze vastgelegd?  

 

Als voorbereider zorg je ervoor dat de relatiebeheerder en (senior) 

manager beschikken over de gegevens waarop zij hun advies kunnen 

baseren. Je doet je werk kritisch, analytisch, nauwkeurig en bent in staat 

om processen op hoofdlijnen te beoordelen.   

 

2. Klant-topper 



Hoe werk ik zo soepel mogelijk met de klant samen? 

 

Je hebt een flexibele houding en het vermogen tot samenwerken. Je bent 

ook in staat om snel het vertrouwen te winnen van medewerkers bij de 

klant die je ondersteunen bij jouw werkzaamheden. Je hebt daarbij gevoel 

voor verhoudingen en voor belangen. 

  

3. Teamlid  

Hoe kan ik zo goed mogelijk bijdragen aan het behalen van gezamenlijke 

doelen?  

 

Je draagt actief bij aan het behalen van gemeenschappelijke doelen en 

helpt anderen bij het behalen van doelen. Je toont interesse in het werk en 

in de mening van je collega’s. Je overlegt op eigen initiatief met anderen, 

ook als het gaat om moeilijke kwesties.  

 

Wat bieden we jou aan? 

● De kans om de theorie in de praktijk te brengen en elke dag te leren van 

verschillende collega’s, werkzaam binnen verschillende diensten. 

● Aandacht voor jouw persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling met Groeikracht 

en vaktechnische opleidingen. 

● Een opleiding tot AA-accountant, zowel de theorie- als praktijkopleiding. 

● Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

● Een afwisselend en ambitieus klantenpakket, voornamelijk bestaande uit mkb-

bedrijven. 

● 31 vrije dagen (waarvan 27 vakantiedagen en 4 ATV dagen). 

● Een leuke werksfeer, teamuitjes en fijne collega’s. 

● Een premievrije pensioenopbouw. 

● Auto, smartphone en laptop van de zaak. 

 

KroeseWevers als werkgever 



Jij ziet jezelf er al werken, toch? Bij KroeseWevers kom je in een zakelijke, professionele 

en groeiende organisatie met een unieke mix van mensen en expertises. Hierdoor werk je 

veel samen met collega’s uit verschillende disciplines, leer je veel van je collega’s en zij 

van jou. Ons doel is het volledig ontzorgen van onze klanten met ons brede 

dienstverleningsaanbod van accountancy, belastingadvies en aanverwante financiële 

dienstverlening. Het leveren van hoogwaardige kennis, kwaliteit en een persoonlijke 

benadering naar onze klanten is voor ons vanzelfsprekend. Dit doen wij inmiddels al meer 

dan 40 jaar met veel passie, plezier én meer dan 350 mensen verdeeld over 8 vestigingen 

in Noord- en Oost-Nederland. 

 

Solliciteer op deze functie 

Heb jij interesse in deze vacature en wil je solliciteren? Stuur dan je CV en motivatie naar 

marell.droste@kroesewevers.nl of neem contact op via 06-30686960! 

 

Vanwege de (privacy)gevoeligheid van informatie binnen deze functie, is het noodzakelijk 

om een screening toe te passen. De screening bestaat uit het afgeven van een 

goedgekeurde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

 

 

mailto:marell.droste@kroesewevers.nl

