Rühl Haegens Molenaar B.V. is een eigentijdse organisatie met
energieke medewerkers. Een veelzijdig team, met een goede balans
tussen jong talent en ervaren krachten. Alles draait om samenwerking.
Zowel tussen de verschillende disciplines binnen ons brede
dienstenpakket als met andere professionele organisaties. En met onze
cliënten natuurlijk. Persoonlijke betrokkenheid en korte lijnen typeren
onze werkwijze.

Wij zijn op zoek naar een:

ASSISTENT ACCOUNTANT (M/V)
Profiel
Ons klantenpakket is divers: zowel nationale als regionale klanten van diverse omvang en actief in diverse
branches. We verwachten van jou dat je een brede interesse hebt en dat je kan inspelen op de behoeftes van
verschillende typen klanten.
Je werkt rechtstreeks voor onze klanten in een gemengde praktijk. Je werk bestaat uit onder andere
samenstelwerkzaamheden, de voorbereiding van de aangiften OB, IB en VpB en diverse adviesdiensten. Ook
lever je een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van controleopdrachten. Je krijgt ruimte voor eigen initiatief
en ontwikkeling. Wij zien deze functie als een doorgroeifunctie.

Functie-eisen:
Herken jij je in bovenstaand profiel, dan maken we graag kennis met jou. Je voldoet daarnaast aan de
volgende voorwaarden:
-

Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding in de richting bedrijfseconomie of accountancy
Je volgt momenteel de opleiding tot accountant-administratieconsulent of registeraccountant
Je beschikt over 2 à 3 jaar werkervaring
Kennis van Caseware is een pré

Je onderscheidt je door:
-

Jouw authenticiteit
Passie voor het accountancyvak
Het leveren van kwaliteit
Een proactieve houding
Durf en lef

Wat bieden wij jou:
Een uitdagende functie, een enthousiast team, uitstekende arbeids- en
salarisvoorwaarden en goede opleidings- en studiemogelijkheden.

Solliciteren:
Een schriftelijke reactie voorzien van een curriculum vitae kan gezonden
worden aan:
Rühl Haegens Molenaar B.V.
T.a.v. afdeling personeelszaken, Sabine Graat
Postbus 68
5800 AB VENRAY
E-mail: personeelszaken@rhmweb.nl
Wil je eerst nog meer informatie. Neem dan gerust contact met ons op.

