
FORMAT VACATURETEKSTEN 

BEDRIJFSNAAM Countus 

TITEL VACATURE + FUNCTIE Junior Assistent Accountant - Duaal 

 

Geef een korte omschrijving van uw bedrijf  Countus is de accountant van de toekomst 

sinds 1924. We hebben gedegen vakkennis 

opgedaan die we delen onze klanten. Deze 

kennis is groot op financieel, fiscaal en juridisch 

vlak en wordt verstevigd door 

branchespecialisten in het MKB, de Agro, Agri 

en Zorg/Leisure. Als experts in deze sectoren 

heb je ook veel sparringspartners bij Countus. 

Dit allemaal om onze klanten van de beste 

adviezen te kunnen voorzien.  

 

Onze vestigingen vindt je in: Almere, Assen, 
Doetinchem, Dronten, Emmeloord, Emmen, 
Enschede, Groenlo, Hardenberg, Joure, 
Leeuwarden, Markelo, Mill, Odijk, Oldenzaal, 
Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijk, 
Vriezenveen, Wageningen, Zeewolde, Zeist en 
Zwolle.  

 

 
 

 

 

 

 

  



Geef een omschrijving van de vacature en 

welke vaardigheden een vereiste zijn of in 

het geval van een stage- en 
afstudeeropdracht wat het eindproduct 
dient te zijn. 

Wil jij in een gemoedelijk en groeiende 

organisatie je loopbaan starten als 

Assistent Accountant? Dan is wellicht een 
duaal traject bij Countus iets voor jou! 
Aangezien ons klantenportefeuille sterk aan 
het groeien is zijn wij voor diverse 

vestigingen op zoek naar junior assistent 
accountants. Ben jij die gedreven, 
ondernemende junior assistent accountant 
die staat te popelen om ervaring op te 

doen en door te groeien naar Senior 

Assistent Accountant? En eventueel later 
door te groeien naar Fiscalist, Jurist, 

Accountant of Ondernemersadviseur? Bij 
ons ligt de Accountancy-wereld aan je 

voeten! 

 
Wie zoeken we? 

Je hebt ervoor gekozen om je HBO-studie 
Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance, 

Tax and Advice duaal voort te zetten. Je 
bent er klaar voor om je opgedane kennis 
in de praktijk te brengen. Je leert eerst de 

basisvaardigheden zoals het inboeken van 

nota’s, samenstellen van jaarrekeningen, 

opstellen van periodecijfers en het doen 
van belastingaangiftes. Daarna bereid je 

samen met een ervaren collega adviezen 
voor en ga je mee naar de klant, zodat je 

ook leert hoe je advies geeft en rekeningen 
bespreekt. Je wordt ingewerkt en begeleid 
door een ervaren assistent accountant die 

jouw coach is zolang je dat nodig bent. 

 

 

Geef aan voor welke van onderstaande opleidingen uw vacature geschikt is: 

Commerciële economie  

Marketing Management (INT)  

International Business (INT)  

Ondernemerschap en Retail Management  

Finance & Control x 

Finance, Tax & Advice x 

Logistics Management   



 

Primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden 

• Inkomen: bij een duale studie 
ontvang je een salaris van minimaal 

€1.633 (o.b.v. 40 uur) en je 
collegegeld vergoeden wij; 

• flexibiliteit: zowel een parttime als 
fulltime dienstverband is 

bespreekbaar; 
• vrijheid: je kunt je uren vrij indelen; 
• vrije tijd: we bieden een ruime 

vakantiedagenregeling; 
• groei: we investeren in jouw 

persoonlijke en zakelijke 
ontwikkeling middels het 
uitgebreide scholingsaanbod; 

• vitaliteit: korting op je sport-

abonnement en zorgverzekering. 

Stagevergoeding en/of startsalaris Minimaal €1.633 (o.b.v. 40 uur) 

Aantal uren in de week In overleg, 24 tot 40 uur 

Reiskostenvergoeding / Auto van de zaak Reiskostenvergoeding conform 

bedrijfsregeling 

Etc..  

 

Contactgegevens bedrijf Marja Blaauw 

E-mail m.blaauw@countus.nl 

Telefoon nummer  06-1223 7978 

 


