
 

Is op zoek naar een collega die het team Den Helder komt versterken!! 
 

Ervaren Assistent-Accountant (32 - 40 uur) 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan en wil je net als Jongejan & Partners 'verder kijken'? 

Bedenk dan waar jij wilt staan over 5 jaar en hoe ga je daar komen? 

Wat kun je verwachten? 

Als ervaren Assistent-Accountant werk je direct onder de Accountant AA en Partner. De functie 

omvat voornamelijk: 

- het controleren van administraties en/of het beantwoorden van vragen vanuit klanten; 
- het samenstellen van jaarrekeningen; 
- het verzorgen van diverse soorten fiscale aangiften (OB, IB en VPB); 
- het voeren van correspondentie; 
- het zelfstandig initiëren van contacten met klanten en instanties; 
- het ondersteunen/voorbereiden van adviesopdrachten van de Accountant AA; 
- samen met de Accountant bespreken van de jaarrekening en naast het ontwikkelen van je 

vaktechnische kennis en persoonlijke vaardigheden ook het uitbreiden van je adviesrol. 
 

Jouw profiel 

Waar voldoe je aan voor de functie van zelfstandig Assistent-Accountant? 

- afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur HEAO-ACC/BE of eindfase van deze studie; 
- fiscale opleidingen zijn een pre; 
- relevante werkervaring binnen de accountancy (ervaring in het samenstellen van 

jaarrekeningen); 
- bij voorkeur kennis van Accountview, Snelstart, Unit4 en Audition en affiniteit met 

automatisering; 
- je werkt zelfstandig en hebt een sterke drive om te groeien richting een allround MKB-

adviseur; 
- je bent nauwkeurig, collegiaal, leergierig, ambitieus en bent zowel schriftelijk als mondeling 

contactueel sterk en in staat om een persoonlijke klik met de klant te maken (klantgericht); 
- je bent woonachtig in de regio. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een uitdagende baan in een informele organisatie met een open en collegiale 

werksfeer. Er is daarnaast voldoende ruimte voor ambities en zelfontplooiing. Wij bieden bovendien 

uitstekende primaire en secundaire voorwaarden. 

Solliciteren! 

Spreekt dit alles je aan en ben jij degene die met onze organisatie en samenstelpraktijk 'verder kijkt'? 

Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren naar de functie van zelfstandig Assistent-Accountant. 

Stuur je sollicitatiebrief en recente CV naar: nico.blokker@jongejanenpartners.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


