HERMANS & PARTNERS IS OP ZOEK NAAR JOU!
Gevorderd assistent accountant - 40 uur per week - Bergen op Zoom
Bewust bezig met de invulling van jouw
carrièrepad binnen de accountancy? Heb jij de
onbegrensde ambitie om een wezenlijke
bijdrage te leveren aan de uitdagingen van
cliënten op multidisciplinair gebied? Ben je
momenteel nog studerende of heb jij je studie
Accountancy al afgerond? Dan willen wij met
jou kennismaken!
Momenteel zijn wij voor onze vestiging in
Bergen op Zoom op zoek naar een collega
voor de functie van:
Gevorderd assistent accountant (M/V)
40 uur
Hermans & Partners groeit en heeft
vestigingen in Mijnsheerenland, Gorinchem,
Rotterdam en Bergen op Zoom. Inmiddels
zijn er 85 enthousiaste en gemotiveerde
samenwerkers (collega’s) dagelijks
verantwoordelijk voor ons succes! Onze
samenwerkers krijgen ruime carrièrekansen
en mogelijkheden om zich verder te
ontwikkelen. Wij geloven dat werken in onze
multidisciplinaire werkomgeving binnen de

samenstelpraktijk een sterke fundering
creëert voor jouw persoonlijke ontwikkeling
op de lange termijn.
Wat ga je doen?
o je bent verantwoordelijk voor het
samenstellen van jaarrekeningen en
verricht diverse ondersteunende
werkzaamheden;
o je stelt aangiften OB, IB en VpB op;
o je begeleidt beginnend assistent
accountants en deelt je ervaring.
Wat verwachten wij van jou?
 je gaat starten of bent al bezig met een
accountantsopleiding;
 je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in
de samenstelpraktijk;
 jij durft commitment aan te gaan voor de
lange termijn;
 je spreekt en schrijft goed Nederlands;
 je vindt het leuk en waardevol om
vakkennisbijeenkomsten bij te wonen;
 je komt bij voorkeur uit (de omgeving
van) Bergen op Zoom.

Wat mag jij van ons verwachten?

een gezonde balans tussen werk, studie
& privé;

prima arbeidsvoorwaarden, zoals een
auto van de zaak, adequate beloning,
pensioenregeling, flexdagenregeling, e.d.;

een salaris dat past bij de kennis en
ervaring die jij meebrengt;

perfect bereikbare, representatieve
locaties, geen parkeerproblemen;

korte communicatielijnen en een
prettige, informele en dynamische
werkomgeving;

de leukste cliënten en collega’s!

ben je een echte teamplayer; dan mag jij
lid worden van onze
personeelsvereniging!
Enthousiast geworden na het lezen van de
vacature? Stuur dan je CV naar ons via de
onderstaande contactgegevens.
VERTROUWELIJK
Hermans & Partners B.V.
accountants en adviseurs
T.a.v. mevrouw V.U. Bissumbhar
Raadhuislaan 6, 3271 BT MIJNSHEERENLAND
E-mail: hrm@henp.nl, Website: www.henp.nl

