VACATURE
BEGINNEND ASSISTENTACCOUNTANT (32-40 UUR)

Administratie Service Kantoor is een fris administratiekantoor gevestigd in Dronten. We zijn een jong en snelgroeiend
bedrijf die het graag nét even anders doet dan andere administratie- en accountantskantoren. Door de toenemende
drukte zijn we op zoek naar een beginnend assistent-accountant (32 - 40 uur) die met ons mee wil groeien in onze
moderne en gezellige werkomgeving. Werken bij Administratie Service Kantoor geeft jouw professionele carrière een
verdere kickstart op alle vlakken, want naast jouw accountancy skills ontwikkel je bij ons ook persoonlijke vaardigheden.

DE

FUNCTIE

In deze functie kun je rekenen op variërende werkzaamheden, waardoor je de kans krijgt om jouw administratieve- &
fiscale skills verder te ontwikkelen. Je werkt dagelijks aan de administratie van onze klanten, waarbij je de volledige
financiële administratie voor bestaande en nieuwe klanten verzorgd van A tot Z en verder automatiseert.
Fiscale aangiftes, jaarrekeningen en rapportages opstellen is voor jou een leuke uitdaging. Je werkt voornamelijk
zelfstandig, al sta je er nooit alleen voor, want je werkt ook samen met jouw collega’s in teamverband.

WIJ

BIEDEN

JIJ

Een uitstekend salaris aansluitend op jouw
werkervaring (€2.000 - €2.600)
De mogelijkheid om thuis te werken;
Flexibele werktijden
Veel doorgroeimogelijkheden
Luxe & moderne werkplek, afgestemd op jouw
wensen
Een huiselijke en familiale werksfeer
Broodjes van de zaak
Spontane extra's

SOLLICITEER

HEBT

Minimaal 1-2 jaar werkervaring als assistentaccountant
Een proactieve, zelfstandige en stressbestendige
werkinstelling
Een goed gevoel voor cijfers en digitalisering
Een nette en verzorgde uitstraling
Bij voorkeur kennis van Exact Online

NU

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct op deze unieke functie door jouw curriculum vitae en motivatiebrief te emailen naar Bas van Os (B.vanos@administratieservicekantoor.nl).
Wil je graag aanvullende informatie over deze functie? Dan kun je ook altijd even e-mailen of telefonisch contact
opnemen met Bas via +31658996046.

administratieservicekantoor.nl

De Gouwe 4B, 8253 PA, Dronten

+31658996046

