TIJSSEN ACCOUNTANTS ZOEKT JOU!
BEGINNEND ASSISTENT ACCOUNTANT

Voel jij je verantwoordelijk voor het administratieve
traject voor onze cliënten?
Als ambitieuze junior assistent accountant ben je
verantwoordelijk voor een actieve dienstverlening aan
de cliënten in het MKB. Je verzorgt het gehele
administratieve traject voor deze cliënten. Je beschikt
het vermogen om in alle omstandigheden het overzicht
te bewaren en mensen en middelen optimaal in te
zetten binnen de gestelde budgetten en doelen. Je bent
werkzaam binnen een kleine, hechte groep collega’s,
die je met raad en daad bijstaan. Hierdoor kun je jezelf
goed ontwikkelen.
Herken jij jezelf in het bovenstaande en kun je niet
wachten om bij Tijssen Accountants aan de slag te
gaan?
Dan zoeken wij jou!
Wil jij deze functie bij ons komen vervullen? Dan
beschik je over een diploma bedrijfsadministratie op
mbo of hbo-niveau of ben je hiervoor studerend. Je
hebt daarnaast enige ervaring door middel van een
stage op een administratiekantoor of een
accountantskantoor.
Wij zetten hier het volgende tegenover: een uitdagende
functie binnen een compact, hecht én groeiend bedrijf
dat volop in beweging is. Een enthousiaste
werkhouding wordt beloond met een goed salaris en de
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dik
in orde. Dus waarom nog langer wachten? Stuur zo
spoedig mogelijk je bondige sollicitatie met CV naar
onderstaande contactgegevens. Leg uit waarom deze
baan op jou lijf is geschreven en maak je motivatie
duidelijk!

Meer informatie?
Informeer gerust naar deze functie en bel met nummer:
0488 – 48 39 22. Vraag naar Evert Tijssen die graag al
jouw vragen beantwoordt!
Stap in het TijssenTeam
Bij Tijssen Accountants werken stuk voor stuk jonge,
gedreven mensen met een hoog service- en
opleidingsniveau. Onze kwalitatief geschoolde
medewerkers beschikken over de nodige kennis en
worden zowel in- als extern verder opgeleid en
bijgeschoold. Het resultaat? Betrokken medewerkers
voor cliënten en collega’s met plezier in hun vak. Humor
en een gezonde dosis flexibiliteit zijn hierbij onmisbaar.
Wie zijn wij?
Tijssen Accountants in Kesteren is een fullservice
accountantskantoor met een christelijke identiteit.
Onze dienstverlening, met de focus op de MKB, gaat
veel verder dan accountancy- en fiscale diensten.
Vanuit een brede, bedrijfsgerichte aanpak adviseren wij
onze cliënten ook op andere vakgebieden: van
fiscaliteit, subsidies en milieu tot P&O, risicobeheer en
markting. Altijd op basis van onze persoonlijke n
vakkundige werkwijze. Onze speerpunten zijn
betrokkenheid, flexibiliteit en tot slot duurzaamheid.
Kortom, onze fullservice dienstenpakket verzekert
cliënten van een vertrouwde en persoonlijke
rechterhand van álle ondernemingszaken.
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