
Voor onze samenstelpraktijk in Amersfoort ga je als beginnend assistent-accountant aan de slag. In
teamverband ga je eenvoudige jaarrekeningen samenstellen en verricht je ondersteunende
werkzaamheden. Je wordt persoonlijk begeleid door een ervaren assistent-accountant. Gedurende je
studie zorgen wij ervoor dat je werkzaamheden steeds worden aangepast aan je studievorderingen.

Wie ben jij?

Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 60 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.

Wie zijn wij?

Je volgt een opleiding HBO Accountancy of Bedrijfseconomie (duaal of voltijds) of je hebt recent je HBO
opleiding Accountancy of BE met goede resultaten afgerond. Je beschikt over uitstekende contactuele
en communicatieve vaardigheden en je bent nauwkeurig en kwaliteits- en resultaatgericht. Je durft
initiatief te nemen en kan goed samenwerken. Daarnaast ben je beschikbaar voor minimaal 24 uur per
week.

Ons aanbod

Auren biedt je geen loopbaan maar een carrière pad waarin jouw persoonlijke ontwikkeling voorop
staat. Auren is een dynamische en jonge organisatie die hard aan de weg timmert. Wij zijn geen stoffig
accountantskantoor maar een innovatieve organisatie op het gebied van Finance en bedrijfsadvies. Je
gaat deel uit maken van een jong en enthousiast team. 

Onze medewerkers zijn ambitieus en betrokken en hun doel is de beste te zijn of worden binnen hun
vakgebied. Heb je talent dan wordt dat erkend en krijg je alle mogelijkheden aangereikt om je te
ontwikkelen. Bij ons kun je je, ondersteund door onze Auren Academy, in iedere fase van je carrière
blijven groeien. Naast onze uitstekende studiemogelijkheden bieden we je een marktconform salaris en
een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
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''Ben jij ambitieus, leergierig en zoek jij een uitdagende stap in
jouw carrière?' Dan hebben wij bij Auren de ideale startersfunctie
voor jou als

Wat ga je doen?



Tops bij Auren

Interesse of meer weten?

Sollicitatieprocedure
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Korte lijnen/platte organisatie

Direct klantcontact

Leuke, informele sfeer

Enthousiaste medewerkers

Goede werk-privé balans

Brede klantenportefeuille

Dan willen wij graag kennis met je maken! 
Je kunt contact opnemen met Renske Luiten,      recruitment@auren.nl of      033 422 58 88.

SOLLICITEREN

https://auren.com/nl/?p=12477

