
 

ASSISTENT-ACCOUNTANT 

 

Je bent net klaar of zit in de laatste fase van een hbo-/wo-opleiding accountancy.  

Je wilt je carrière goed beginnen en ambities kunnen waarmaken. De keuze van je eerste baan is 

daarom heel belangrijk. Dat heeft alles te maken met de mogelijkheden die je krijgt aangereikt. 

Werken in een kleinere organisatie, met een persoonlijke benadering, heeft als voordeel dat je snel 

meegenomen wordt in alle facetten van het accountantsvak. Persoonlijke begeleiding door ervaren 

teamleden is bij ons de standaard en je krijgt de vrijheid om zelfstandig op onderzoek uit te gaan om 

zo jezelf en het team te versterken.  

Je werkt bij ons voor verschillende soorten opdrachtgevers zowel bij controle- als adviesopdrachten. 

Je bent lid van het controleteam en bent verantwoordelijk voor jouw taken in de controle. Dat maakt 

je werk afwisselend en inspirerend. Met je eigen initiatieven en ideeën geef je richting aan je carrière, 

maar ook aan de organisatie. Zodat jij je kunt ontwikkelen tot een gerespecteerde accountant.  

 

Wordt jij uitgedaagd door bovenstaande omschrijving, dan maken we graag kennis met jou! 

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

• Je hebt passie voor het vak en de publieke sector 

• Je hebt net klaar of zit in de laatste fase van een hbo-/wo-opleiding accountancy 

• Je bent integer, creatief, accuraat en communicatief vaardig 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

• Je kunt goed plannen  

• Je hebt een klantgerichte instelling 

• Je gaat voor kwaliteit 

Je arbeidsvoorwaarden bepalen we in goed overleg. Daarbij behoren een laptop, auto en mobiele 

telefoon tot de standaard arbeidsvoorwaarden en zijn de studiefaciliteiten uitstekend geregeld. We 

bieden een marktconform salaris, passend bij jouw opleiding en ontwikkeling. 

 

Meer informatie of solliciteren? 

Zie ook onze website www.hzgaccountants.nl/vacatures  

of neem contact op met Ellen Zeeman via 06 23 772 779 of ellen.zeeman@hzgaccountants.nl. 
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