Jij zet de klant altijd centraal als je het MKB Accountancy & Advies team ondersteunt
met uiteenlopende financieel-administratieve werkzaamheden.
Bij Deloitte.

Making an impact that matters
Als startend AA accountant binnen het team van MKB Accountancy & Advies, kom je
net uit de schoolbanken en ben je klaar om door te studeren tot AA Accountant op
de samenstelpraktijk van Deloitte. Voor het hogere segment midden-en klein bedrijf
en familiebedrijven die wij rondom Groningen of Leeuwarden bedienen, fungeer je
als adviseur en sparringpartner en als het onmisbare eerste aanspreekpunt. Ook
draag je zorg bij de financiële werkzaamheden. Denk hier bij aan het analyseren van
financiële gegevens bij klanten en het samenstellen van jaarrekeningen en
managementrapportages. Samen met de klant spar je over de problematiek
waarmee hij te maken krijgt op o.a financieel administratief gebied en zorg je ervoor
dat de samenwerking altijd prettig verloopt.

This is how
•
•
•
•
•

administratieve dienstverlening;
zelfstandig samenstellen van jaarrekeningen;
onderhouden van goede klantrelaties en het uitbrengen van adviezen;
opmaken van aangiften, waaronder inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
analyseren en rapporteren van financiële gegevens bij klanten.
.

(W)here
Bij Deloitte, de grootste organisatie op het gebied van Audit en Assurance,
Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax en Legal. In Nederland kunnen
we rekenen op meer dan 5.500 medewerkers vanuit 15 kantoren. Wereldwijd heeft
Deloitte ongeveer 250.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen.
Jouw expertise deel je met de 15 tot 25 collega’s van onze afdeling MKB
Accountancy & Advies in Groningen en Leeuwarden. Binnen deze afdeling staan
innovatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Mocht je meer willen
weten over de afdeling MKB Accountancy & Advies binnen Deloitte: hier een
voorbeeld.
Onze werksfeer wordt door Senior Assistent Jasmijn Smoor als volgt omschreven:
“Binnen ons gedreven team krijgen wij de mogelijkheid het beste uit onszelf en onze
carrière te halen. Zo word je begeleid door een coach en werk je in klein
samengestelde teams, waardoor je vanaf de start van je carrière direct en
persoonlijk contact hebt met de klant. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning: de
tafelvoetbaltafel wordt rondom de lunchpauzes veelvuldig gebruikt en periodiek
organiseren we teamuitjes. Voor mij is de afdeling MKB Accountancy & Advies
binnen Deloitte de ideale werkplek voor de start van mijn carrière.”

What we offer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naast een vast salaris, deel je bij ons mee in de winst;
een 40-urige werkweek;
flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken;
een tijd-voor-tijd-regeling bij overuren;
26 vakantiedagen per jaar en de mogelijkheid om per jaar 15 vakantiedagen bij te
kopen;
de mogelijkheid om 1 keer per jaar een maand onbetaald verlof op te nemen;
een goede mobiliteitsregeling: een ov-jaarabonnement of een reiskostenvergoeding;
een laptop en een iPhone, die je ook privé mag gebruiken;
een goede pensioenregeling;
een development program waardoor je je doorlopend blijft ontwikkelen;
mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenregeling;
de mogelijkheid om te profiteren van fiscaal aantrekkelijke zaken, zoals
bedrijfsfitness en een fietsplan;
mooie doorgroeimogelijkheden. Elke 2 tot 3 jaar groei je, afhankelijk van je ambities
en performance, door naar een nieuwe functie.

What you offer
Je hebt lef en krijgt energie van het werken in een hecht en ambitieus team. Binnen
dit team werken wij op een informele manier samen en geven wij elkaar gerichte
feedback. Wij streven ernaar onszelf en het team continu te blijven ontwikkelen.
Daardoor kunnen wij onze klanten de kwaliteit bieden die ze verwachten. Verder
beschik je voor deze vacature van Assistent Accountant MKB Accountancy & Advies
over:
•
•
•
•
•

een afgeronde hbo-studie in de richting van Accountancy of Bedrijfseconomie;
heb je een passie voor cijfers en een duidelijke motivatie voor het MKB
accountancyvak;
heb je een klantgerichte houding en de drive om je werkzaamheden uitstekend uit te
voeren;
is jouw werkhouding leergierig;
ben je een echte teamplayer.

