
Als ervaren assistent accountant ben je verantwoordelijk voor de relatie met de klant. Je bent hierin
het aanspreekpunt en neemt initiatief. Je bent alert en signaleert mogelijke dilemma’s bij de
uitvoering van je werkzaamheden. Je bent daarbij in staat om oplossingen te bedenken en proactief
mee te denken met de klant én je collega’s. Je bent een verbinder, hebt contacten met collega
kantoren en klanten in het buitenland. Je bent ambitieus en straalt energie en vertrouwen uit. 

ERVAREN ASSISTENT ACCOUNTANT SAMENSTELPRAKTIJK | 
AUREN | AMSTELVEEN (32-40 UUR PER WEEK)

Wat ga je doen?

"Staat de klant voor jou voorop? Wil jij onze (internationale) klanten voorzien
van belangrijke stuurinformatie en het optimaliseren van hun financiële

processen? Ben jij daarnaast een kei in meedenken en adviseren?"

Dan hebben wij bij Auren de ideale baan voor jou als

Je stelt zelfstandig jaarrekeningen op en legt je je bevindingen vast met in acht name van de van
toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden;

Je onderhoudt contact met de klant;

Je bent mede verantwoordelijk voor de planning van de werkzaamheden;

Je bent goed in staat om adviesmogelijkheden te signaleren en bereidt adviezen in overleg met
de verantwoordelijke accountant, al zoveel mogelijk voor;

Voor de junior assistent ben je een vraagbaak en je begeleidt hem bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden;

Je werkt vanuit ons kantoor te Amstelveen, maar hebt ook nauw contact met je collega’s van de
accounting products afdeling van ons vestiging te Amersfoort.

(post) HBO diploma Accountancy of
Bedrijfseconomie; 

Minimaal 3 jaar werkervaring met
samenstelwerkzaamheden;

Gewend om jaarrekeningen en dossiers op te
maken met behulp van Unit4 (Audition en
FDS);

Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift;

Wie ben jij?

Multiculturele- en internationale instelling;

Bredere (financiële) kennis en ervaring met
internationale klanten;

Proactief, initiatiefrijk en communicatief
vaardig;

Passie en drive.



Dan willen wij graag kennis met je maken! 
Je kunt contact opnemen met Anita van der Veen,      recruitment@auren.nl of       06-55174240.

Korte lijnen/platte organisatie

Gevarieerde klantenportefeuille

Ons aanbod

Passende opleidings- en ontwikkelingsfaciliteiten
Auren Academy met e-learnings en groepstrainingen

Jouw inzet wordt beloond bij Auren. We bieden je diverse mogelijkheden om onze gezamenlijke
ambities waar te maken. Als Assistent Accountant mag je van ons een marktconform salaris en een
uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten, welke bestaan uit o.a.:

Tops bij Auren

Interesse of meer weten?

Sollicitatieprocedure

SOLLICITEREN

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. Daarop wordt vanaf 1 september 2022 toezicht gehouden door
de AFM Bij ons is kwaliteit een waarde en ambitie. 

Wie zijn wij?

Direct klantcontact

Leuke, informele sfeer

Bevlogen medewerkers

Goede werk-privé balans

https://auren.com/nl/?p=12575

