VACATURE
Ondernemende Accountant die (meer)waarde creëert voor zichzelf en onze
klanten
Contaxus Belastingadviseurs & Accountants is een dynamische werkgever met kantoren in Volendam
en Schiphol-Rijk. Onze klantenkring en daarmee ons werkterrein is veelzijdig. Van eenmanszaak tot
grotere controleplichtige vennootschappen, zowel nationaal opererend als internationaal. Wij bieden
een compleet pakket fiscale, financiële en administratieve dienstverlening aan alle branches binnen het
MKB. We worden geroemd om de inzet van alle innovaties op softwaregebied, waardoor onze klanten
direct een volledig overzicht hebben van hun organisatie, doelen en cijfers. Onze groeiende rol als
adviseur bij fusies, overnames en andere strategische veranderingen van onze klanten zorgt voor
dynamiek en afwisselende werkweken.
Hands-on; een term die je vaak voorbij ziet komen in vacatureteksten. In onze visie is de collega die
ons team in Schiphol-Rijk en Volendam komt versterken zowel een denker, als een doener. Jij bouwt
actief mee aan onze groeiende samenstelpraktijk. Waarin je zowel voor jouw opdrachtgevers als voor
jezelf meer bent dan een accountant. Onze klanten verwachten een ondernemende professional die
actief meedenkt over hun resultaten. Waar je voor zowel die klanten als voor jezelf bepaalde doelen
moet en wilt bereiken.

Functieomschrijving
Jij bent in staat om de assistenten waar je leiding aan geeft nieuwe inzichten te geven. Je traint hen in
risicogericht samenstellen waardoor ze groeien in hun rol en jij niet alles zelf moet doen in de tijd die
je aan jouw gezin of privé wilt besteden. In de periodieke gesprekken die je met jouw klanten hebt,
bespreek je enerzijds de uitkomsten met hen door. Anderzijds signaleer je kansen en behoeften. In de
financieel-economische adviezen die je met jouw klanten deelt, ligt de focus op (meer)waardecreatie
voor hen. Dat dit de essentie is voor een goede klantrelatie, begrijp jij als geen ander.

Functie-eisen
Voor deze functie zoeken we een dame of heer die (bijna) in het bezit is van een AA of RA titel. Als
we jouw huidige collega’s en vriend(inn)en vragen jou te omschrijven, dan krijgen we sowieso te
horen dat je contactueel sterk bent, zeer service- en klantgericht en dat je veel waarde hecht aan
professionaliteit en collegialiteit. Je wordt daarnaast als kritisch, accuraat en flexibel omschreven; wat
voor ons fijn is omdat je jouw werkzaamheden zelfstandig zult verdelen over onze twee vestigingen.

Ondernemend zijn zit in ons DNA; daarom zijn we content dat jij kritisch bent waar nodig en altijd
oplossingsgericht een gesprek of situatie in gaat. Zowel voor de klant, jouw collega’s als jezelf.
Je vindt het strategisch meedenken bij ons en onze klanten een meerwaarde en bent om die reden goed
in zowel Nederlands als Engels. Je hebt minimaal 5 jaren relevante werkervaring bij een
accountantskantoor. En je bent, zoals dat zo mooi wordt omschreven, toe aan een volgende stap in
jouw loopbaan.

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een informele en teamgerichte werkomgeving. Prettig voor jou betekent bij ons dat we
bij aanvang van onze samenwerking goed luisteren waar jouw talent en motivatie ligt. Interesse in
elkaar, nauwe samenwerking en het delen van kennis, successen én pijnpunten vormen het fundament
van onze organisatie. Precies, met de nadruk op fun. Wij bieden een veelzijdige functie in een
dynamische onderneming. Omdat we veel van jou vragen, zijn de arbeidsvoorwaarden vergelijkbaar
met de ‘Big Four’ kantoren. Passend bij jouw ambitie en ervaring. We kennen allemaal de verhalen
over de intensieve werkweken in onze branche. Wij stellen onszelf ten doel een goede work-lifebalance hoog in het vaandel te stellen. Om die reden is parttime werk altijd bespreekbaar.

Interesse?
Durf je met ons het avontuur aan? Ben jij die accountant die wij zoeken?
Ben je klaar om mee te doen met een energieke organisatie die sterk groeit in de accountancy?
Bevestigen jouw partner, je beste vriend(inn)en en familie dat je een teamspeler bent die graag
zelfstandig werkt? Die oplossingsgericht is en ondernemersbloed heeft? Die eigenwijs ziet als de eigen
wijze waarop jij de inzet van anderen verbetert? Weet je ons en onze klanten te verrassen met nieuwe
inzichten? Ben jij minimaal 24 uren per week beschikbaar?
Als je volmondig JA kunt zeggen op deze vragen, stuur je CV en korte motivatie dan naar ons.
Reacties zijn welkom op brendakoops@contaxus.com. Wil je jouw pro-activiteit direct aantonen, bel
haar dan voor een kennismaking op 0299 399810.

