Als bij
jou de cijfers
altijd
kloppen

Dan zoeken
wij jou!

Kempen Küppers heeft een vacature voor een:

Beginnend assistent accountant

M/V

Zit jij in de laatste fase van je studie hbo Accountancy, Bedrijfseconomie of Bedrijfsadministratie? Of heb je net je diploma op zak
en ben je op zoek naar een interessante startersfunctie? Dan is dit de baan voor jou!
Jouw taken
Als beginnend assistent accountant ben je actief in jouw vakgebied. Je verricht administratieve werkzaamheden voor onze cliënten,
verzorgt de samenstelling van de jaarrekeningen en de belastingaangiften. Daarnaast onderhoud je contact met onze cliënten over de
uitvoering van de opdracht.
Jouw eigenschappen
In je werk ben je kwaliteits- en resultaatgericht, cijfermatig sterk en je werkt accuraat. Je hebt oog voor onze cliënten en hun belangen, bent
communicatief vaardig en flexibel. In het team van Kempen Küppers ben je gericht op een goede samenwerking, je toont initiatief en bent
leergierig. Tenslotte ben je representatief en betrouwbaar.
Waar we naar op zoek zijn
Voor deze functie zijn we op zoek naar een ambitieuze kandidaat met een afgeronde havo/vwo-opleiding en een gerichte vervolgopleiding
als hbo Accountancy, Bedrijfseconomie of een mba Bedrijfsadministratie (afgerond of bijna afgerond). Je hebt affiniteit met automatisering
en de ambitie om jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder te ontwikkelen.
Wat bieden wij jou?
Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs heeft 3 kantoren in de regio. We zijn een compact en laagdrempelig kantoor met
cliënten uit het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en vrije beroepsbeoefenaars. Je werkt in een prettige, open en informele
sfeer en krijgt een plek in een enthousiast team, waar volop ruimte is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je beloning is
marktconform. We bieden je een fulltime baan, met eventueel één studiedag per week.
Klop je bij ons aan?
Ben je enthousiast over ons en spreekt deze functie je aan? Stuur dan je motivatie met cv naar info@kempenkuppers.nl.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Erik Nabuurs, telefonisch bereikbaar op (0485) 38 36 11.

Klop nu aan voor een leuke baan!

Meer informatie over deze én andere vacatures:

www.kempenkuppers.nl
Sint Anthonis - Eindhoven - Beek en Donk

