meer dan rapporteren

Bij Informe Claro werken financiële professionals die verder kijken dan dat het dossier
dik is. Open, direct en met een buitengewone belangstelling voor het vak en de klant
geven we betekenis aan de cijfers. Met een heldere verslaglegging maken we inzichtelijk
hoe een onderneming presteert, gepresteerd heeft en kan presteren in de toekomst.
Informe Claro denkt mee, discussieert, coacht, stuurt en helpt ondernemingen de juiste
keuzes voor de toekomst te maken.
Ondernemen doen we zelf ook graag. Vanwege de groei van Informe Claro zoeken we
daarom, ter versterking van ons team, een:

Assistent accountant

(parttime, 24-32 uur p.w.)

Wat ga je doen als Assistent accountant?
Als Assistent accountant verzorg je de volledige financiële administraties en
belastingaangiften van klanten uit diverse sectoren. Je ondersteunt deze klanten op
het financiële vlak. Uiteindelijk stel je ook jaarrekeningen samen.
Je
•
•
•
•
•

werkzaamheden bestaan o.a. uit
het verwerken en controleren van financiële administraties
het samenstellen van jaarrekeningen
het indienen van belastingaangiften (OB, IB en VPB)
eventueel opstellen van begrotingen
het analyseren van financiële gegevens

Waar voldoe je aan als Assistent accountant?
• HBO werk- en denkniveau
• Passende administratieve opleiding(en)
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
• Praktische en servicegerichte instelling
• Accuraat en meedenkend
• Plannen, organiseren en prioriteiten stellen
• Zelfstandig kunnen werken
• Kennis van omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting
• Kennis van bedrijfsadministratie
Ooh ja:
- Je komt te werken op een plezierig, modern en snelgroeiend kantoor gevestigd in
het centrum van Vught;
- We werken voor leuke ondernemende klanten in verschillende bedrijfstakken!
- Salaris is afhankelijk van leeftijd en werkervaring, maar is uiteraard marktconform!
Spreekt deze functie jou aan en herken je jezelf in dit profiel? Wij zijn op zoek naar
een parttime collega voor 3-4 dagen per week. Stuur je c.v. en motivatiebrief naar
info@informeclaro.nl
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