Ben jij ambitieus, ondernemend, heb jij passie voor jouw vak en zoek jij een uitdagende
vervolgstap in jouw carrière? Dan hebben wij bij Auren de ideale baan voor jou als

(SR.) ASSOCIATE | AUDIT & ASSURANCE | AMSTELVEEN, AMERSFOORT
Wat ga je doen?
Als (sr.) associate voer je onder leiding van de manager of tekenend accountant zelfstandig
assurance-opdrachten uit voor onze klanten. Dit betreffen zowel internationale- als nationale
organisaties in diverse branches. We zijn actief in de profitsector en in de non-profitsector.
Je wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitsambities van Auren. In jouw functie werk je in
wisselende teams waarbij je rol binnen een team kan variëren. Dit is afhankelijk van de klant en de
grootte van de opdracht, maar ook afhankelijk van je eigen inzet, initiatief en specifieke kennis.
Binnen Auren krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een specialist en zien we graag dat jij het
verschil maakt. Wij vinden het belangrijk dat je verantwoordelijkheden op de opdrachten steeds
meer toenemen. Eigen initiatief voor verdere ontwikkeling wordt door ons gestimuleerd en
uiteraard word je daarbij gecoacht door ervaren collega’s.
Wie ben jij?
➢ Je hebt je bachelor of master Accountancy behaalt (HBO of WO), of rond deze op korte
termijn af.
➢ Je bent bereid een RA opleiding te volgen en af te ronden.
➢ Je hebt minimaal 4 jaar auditervaring opgedaan en bent nu op zoek naar een vernieuwend
kantoor waar jij de volgende stap in je carrière kan zetten.
➢ Je bent ambitieus en leergierig en je neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid.
➢ Je staat voor een integere en professioneel kritische uitoefening van je vak.
➢ Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt goed analyseren en
plannen.
➢ Door je ervaring ben je in staat om minder ervaren collega’s te begeleiden bij de uitvoering
van de werkzaamheden.
Wie zijn wij?
Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 80 medewerkers
actief vanuit Amersfoort en Amstelveen. Auren is specialist op het gebied van Accountancy, Audit &
Assurance, Consulting, en Tax & Legal. Wij beschikken over een WTA vergunning voor uitvoering
van bij wet verplicht gestelde controles.
Hoe ziet de afdeling eruit?
Je gaat deel uitmaken van onze businessunit Audit & Assurance, waar ongeveer 25 collega’s
werkzaam zijn. Ons team bestaat uit jonge, enthousiaste professionals, die graag kennis en
ervaring met jou delen. Iedereen is allround inzetbaar, maar kan daarnaast kiezen voor een sector/
audit-gerelateerde ontwikkeling waarin zij specifieke kennis en ervaring willen op doen. Door iedere
maandag met het team te overleggen leren we met en van elkaar.
Samen met jou wil Audit & Assurance sparrings- en gesprekspartner zijn wanneer het gaat om
betrouwbare (financiële) verslaggeving, het voldoen aan wet- en (sector)specifieke regelgeving en
een effectieve en efficiënte inrichting van beheersingsorganisatie afgestemd op strategische
doelstellingen.
Ons aanbod
Jouw inzet wordt beloond bij Auren. We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en
ontwikkelen. Als Sr Associate mag je van ons een marktconform salaris (€ 3.500-€ 5.000) en een
uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten, welke bestaan uit o.a.:
➢
➢
➢
➢
➢

Passende studiefaciliteiten
Training-on-the-job
Persoonlijke begeleiding in de vorm van een buddy
Auren Academy met e-learnings en groepstrainingen
Professionele begeleiding bij praktijkstage

Tops bij Auren:
➢ Korte lijnen/platte organisatie
➢ Direct klantcontact
➢ Leuke, informele sfeer
➢ Enthousiaste medewerkers
➢ Goede werk-privé balans
➢ Brede klantenportefeuille
Interesse of meer weten?
Dan willen wij graag kennis met je maken! Je kunt contact opnemen met Anita van der Veen,
recruitment@auren.nl of 06-55174240.
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