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  Startend Assistent Accountant RA (september 
2021) – Groningen 

 

Jouw uitdaging 

Jouw ideale start van een carrière in de accountancy begint in de controlepraktijk van BDO. Waarom? 

Omdat je vanaf de eerste dag al direct met het team op pad gaat en werkt voor veel verschillende klanten 

uit diverse branches. Denk aan MKB-/familiebedrijven en corporate cliënts zoals publieke organisaties, 

beursfondsen en internationaal opererende ondernemingen. Je hebt zowel variatie in opdrachtgevers als je 

verantwoordelijkheden. Je krijgt snel inzicht in alle facetten van de bedrijfsvoering en ziet zaken in hun 

onderlinge samenhang. 

Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden 

Een nieuwe week, een nieuwe controle. Deze week ga je samen met je team de jaarrekening van een 

handelsonderneming in schoenen controleren. Jullie maken kennis met de controller en worden 

meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen in de jaarrekening. Vervolgens maken jullie een 

werkverdeling en start je jouw eerste controleonderdeel: overige bedrijfskosten. Je neemt de opgeleverde 

documentatie door. Heeft de klant alle benodigde stukken opgeleverd? Zijn de aangeleverde analyses 

duidelijk te volgen? Je ziet direct dat de marketingkosten fors zijn toegenomen en klopt aan bij de 

controller. Hij vertelt je dat het bedrijf vorig jaar een enorme reclamecampagne heeft gelanceerd en laat je 

de facturen zien. Deze en alle andere uitkomsten van je controle op de overige bedrijfskosten verwerk je in 

het controledossier. 

Na de lunch stap je in de auto en rijd je naar kantoor, je hebt een voorbespreking van een controle die 

volgende week plaatsvindt. Het betreft de controle van een goededoelen organisatie. Samen met het team 

op deze opdracht bespreek je de recente ontwikkelingen bij de klant, de risico’s in de controle en de 

controleaanpak. Tevens bespreken jullie elkaars persoonlijke leerdoelen en de planning voor volgende 

week. 

Je werkdag is bijna ten einde en je opent nog even je mailbox. Nog een aantal mailtjes beantwoorden en 

snel je auto in, want het is sportavond! 

De werkomgeving 

Je bent onderdeel van een team van ongeveer 45 collega’s. Het team is professioneel en gefocust om de 
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beste resultaten neer te zetten voor de opdrachtgever. De teams wisselen per klant maar we zorgen er 

altijd voor dat je goed begeleid wordt door een ervaren collega. Daarnaast heb je een mentor die je coacht 

in je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Regelmatig zijn er sportactiviteiten, borrels en is er een 

jaarlijkse ski-trip. 

Jouw profiel 

Ben jij die ambitieuze en leergierige collega die de beste service en kwaliteit wil leveren aan je 

opdrachtgevers? Als Startend Assistent Accountant vragen we je actief mee te denken en met ideeën te 

komen om onze dienstverlening te optimaliseren. Je past goed bij BDO als je proactief en een echte 

teamspeler bent en passie voor het vak hebt.   

Herken jij je hierin? Check je profiel: 

• Je bent (bijna) in het bezit van een hbo-diploma in de richting van Accountancy/Bedrijfseconomie. 

• Je bent gemotiveerd om verder te studeren voor registeraccountant. 

Ons aanbod 

Als je kiest voor een carrière bij BDO, kom je terecht in een open, sociale en professionele werkomgeving 

waarin je alle ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en je eigen kansen te creëren. We helpen je bij het 

herkennen, ontwikkelen en benutten van je talenten en vaardigheden, zowel op vakinhoudelijk als 

persoonlijk vlak. De BDO Academie biedt hiertoe een breed scala aan trainingen en praktijkervaringen. We 

bieden daarnaast diverse studiefaciliteiten aan om je opleiding tot registeraccountant, op kosten van BDO, 

af te ronden. 

Je ontvangt van ons een uitstekend salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• Poolauto (Renault Clio of Volkswagen Polo) welke je ook privé mag gebruiken; 

• Vergoeding voor een telefoonabonnement; 

• Vergoeding van maximaal € 25,00 per maand voor de abonnementskosten van een sportschool in de 

buurt; 

• Onkostenvergoeding; 

• Studieverlofregeling wanneer je naast je werk een studie gaat volgen; 

• Aantrekkelijke pensioenregeling (deelname vanaf 21 jaar); 

• Korting op de (collectieve) ziektekostenverzekering via CZ of Zilverenkruis/Achmea. 
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Om jouw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren ontvang je van BDO een laptop of tablet in bruikleen. 

Daarnaast vinden wij dat er bij inspanning ook ontspanning hoort. Je ontvangt van ons daarom bij een 

fulltime dienstverband 32 vakantiedagen. Is dat niet voldoende? Dan heb je de mogelijkheid om 15 

vakantiedagen per jaar bij te kopen. In de maand mei ontvang je een vakantietoeslag van 8,33%. 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd om je carrière te starten bij BDO? Laat dan je CV en motivatiebrief achter via de 

solliciteerbutton. We streven er naar om je binnen tien werkdagen te voorzien van een reactie. 

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je meer weten over de mogelijkheden bij BDO? Neem dan 

contact op met Nienke de Bruijn (Campus Recruiter). Je kunt Nienke bereiken 

via Nienke.de.Bruijn@bdo.nl, 040 - 269 82 20 of stuur een WhatsAppbericht.  

Een online assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. In dit assessment worden acht competenties 

gemeten die belangrijk zijn voor deze functie en je verdere loopbaan.  

Over BDO 

In onze dienstverlening draait het om mensen. Alleen door sterke relaties met onze klanten op te bouwen, 

kunnen wij op maat gemaakte oplossingen bieden op het gebied van accountancy, fiscaliteit en consultancy. 

De ruim 2.500 BDO’ers dragen allemaal bij aan het realiseren van onze strategische doelstelling: het bieden 

van de allerbeste service én het leveren van topkwaliteit. Dit doen wij vanuit de vier kernwaarden: 

Persoonlijk, Passie, Professioneel en Pragmatisch. 

 

https://bdo.app.connexys.nl/contact/contactperson/9721/4/CONTACTPERSOON/9721/EMAIL/new?email=Nienke.de.Bruijn%40bdo.nl
tel:040%20-%20269%2082%2020/06%20-%2014%2085%2073%2076
https://wa.me/31614857376

