De Groof accountant en adviseurs
De Groof bestaat inmiddels 80 jaar en is gevestigd aan De Run 4210 in Veldhoven.
Als allround accountantskantoor met ca. 50 medewerkers richten wij ons vooral op
het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Oost Brabant en aangrenzende regio’s. Het
kantoor kenmerkt zich door een collegiale en informele sfeer met daarnaast een
focus op kwaliteit.
Steeds meer bedienen wij klanten in de samenstelpraktijk aan de bovenkant van het
midden- en kleinbedrijf. Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die,
net als wij, in deze uitdagende tijden onze klanten van dienst wil zijn.
Assistent accountant (28 tot 40 uur)
Je hebt al drie tot zes jaar ervaring opgedaan bij een accountantskantoor met het
(risico-gericht) samenstellen van jaarrekeningen en het voorbereiden van
bijbehorende belastingaangiften, het zelfstandig voeren van administraties en het
helpen van klanten met financiële vraagstukken. Je beschikt over een afgeronde
HBO-opleiding (Accountancy/BE/SPD). Het is een pré indien je studeert voor de AAopleiding.
Je hebt gevoel voor cijfers en de nodige ervaring met financiële pakketten, waarbij
het een pré is als je ervaring hebt met Audition, FDS, Accountview en Basecone.
Verder ben je een (toekomstige) goede sparringpartner / relatiebeheerder voor de
klanten van De Groof. Ook is het een uitdaging voor je om samen met de andere
teamleden zoals fiscalisten en salarisadministrateurs, met focus op kwaliteit en
nauwkeurigheid en een professioneel kritische instelling en rechte rug richting klant
en team, het beste voor deze klanten te realiseren. Hierbij verwachten we van jou
een proactieve en communicatieve opstelling. Tenslotte beschik je over een gezonde
ambitie om jezelf verder te ontwikkelen.
Wat wij bieden
De Groof accountants en adviseurs biedt je een marktconform salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling. Vanzelfsprekend
heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, mede op basis van een
studiekostenregeling.
Sollicitatie en informatie
Ben jij onze nieuwe collega die het team komt versterken? Stuur dan een
sollicitatiebrief met cv, gericht aan Jos Schippers (j.schippers@degroof.nl) of
Debora ’t Lam (d.tlam@degroof.nl).
Voor meer informatie over De Groof kun je onze website www.degroof.nl raadplegen.
Met specifieke vragen over de functie of onze organisatie kun je bij bovengenoemde
personen terecht, te bereiken via 040-2545555.

