
Vacature junior assistent accountant in Fryslân 

Wil je een impuls geven aan je carrière en ben je op zoek naar plek waar je jezelf kan 

ontwikkelen? Dan is je nieuwe baan misschien wel dichterbij dan je denkt.  

 

Binnen Alfa Fryslân zijn we altijd op zoek naar junior assistent accountants die hun 

carrière bij Alfa willen beginnen. 

Alfa is een decentrale, mensgerichte accountants- en adviesorganisatie. Voor jou als 

assistent accountant betekent dit dat je komt te werken bij een organisatie waar je 

veel verantwoordelijkheid krijgt. Alfa kent geen partnerstructuur, maar biedt jou 

daarentegen de mogelijkheid zelf eigenaar van onze organisatie te worden. Zo ben je 

niet alleen voor de organisatie, maar ook voor jezelf aan de slag. Hoe mooi is dat? 

ICT-vaardig, ambitieus en passie voor financiën  

In de MKB-sector kun je als junior assistent accountant het verschil maken. Het wordt 

jouw taak om het cijfermatige gedeelte optimaal te verzorgen. Hierbij maak je 

gebruik van moderne IT-oplossingen waarmee je cijfers middels een dashboard 

analyseert en adviespunten voor onze klanten signaleert. Je stelt daarnaast, na 

verloop van tijd, zelf de jaarrekening en fiscale aangiften op.  

Wat heb je nodig om in deze functie succesvol te zijn? 

- Diploma HBO Accountancy of nog studerend voor deze opleiding. 

- Je bent kritisch, ambitieus, neemt graag zelf initiatieven en werkt accuraat. 

- Je geniet van de toepassing van ICT applicaties en bent hier ook vaardig in. 

- Je beschikt over commercieel inzicht en gaat klantgericht te werk. 

Groeien bij Alfa is… 

…de ruimte krijgen om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op jouw 

persoonlijke levensstijl. Naast een goed salaris en 25 vakantiedagen krijg je een 

individueel keuzebudget waarmee je zelf bepaalt welke arbeidsvoorwaarden jij 

belangrijk vindt, afgestemd op jouw situatie. Dit budget kan je bijvoorbeeld inzetten 

voor meer salaris, aankopen van extra vakantiedagen of eindejaarsuitkering. 

 

…de unieke mogelijkheid om zelf eigenaar van onze organisatie te worden. Door 

te investeren in certificaten van aandelen deel je mee in de resultaten van onze 

organisatie. 



 

…werken in een mensgerichte en groeiende organisatie waar je de mogelijkheid 

krijgt om jezelf -zowel vaktechnisch als persoonlijk- optimaal te ontwikkelen. 

Onze eigen Alfa-academie biedt diverse trainingen en opleidingsprogramma’s, 

afgestemd op jouw behoeften en ambities.  
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