Bij Maatschap
Remmerswaal staat
een comfortabele
stoel voor jou klaar!
Met alle deskundigheid onder één dak, een gezonde portie zakelijke nuchterheid en een heldere bedrijfsfilosofie timmert
Maatschap Remmerswaal inmiddels 60 jaar aan de weg. Ons
karakteristieke pand in Wassenaar is de basis van waaruit de 4
vennoten en circa 30 medewerkers werken voor bedrijven in het
MKB en voor particulieren in de regio Zuid-Holland.
Met toepassing van de meest geavanceerde software zoals Exact
Online bieden wij onze klanten naast de traditionele accountancyproducten diverse andere adviesproducten. Door ons interne en
externe netwerk van specialisten zijn wij in staat hoogwaardig en
klant specifiek advies te geven. Bij Maatschap Remmerswaal heeft
u te allen tijde een vast aanspreekpunt. Dit alles maakt werken bij
onze organisatie persoonlijk en bijzonder veelzijdig.

Door de groei van onze organisatie
zijn wij op zoek naar een:

ERVAREN
AMINISTRATIEF/FISCAALMEDEWERKER,
RELATIEBEHEERDER
(32/40 UUR/WEEK)
Wat kun je verwachten van deze functie:
• Je bent verantwoordelijk voor financiële administratie. Je stelt jaarrekeningen
samen, fiscale aangiften en tussentijdse overzichten op en je voert samenstellingsen beoordelingsopdrachten uit;
• Afhankelijk van je ervaring behoort cliëntenadvisering ook tot je werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou:
• Je hebt een MBA opleiding. Een HEAO- of SPD opleiding sterkt de aanbeveling;
• Je hebt voldoende ervaring met het zelfstandig verwerken van administraties en de
samenstelling van jaarrekeningen;
• Je hebt affiniteit met automatisering en kennis van Exact / Unit4 software is een pre.

Wat heeft Maatschap Remmerswaal te bieden:
• Een uitdagende baan met afwisseling in een hardwerkende informele werkomgeving;
• Collega’s met een gezonde dosis humor;
• Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Gelegenheid voor persoonlijke- en professionele groei.
Spreekt het bovenstaande je aan?
Mail dan je cv naar: info@maatschap-remmerswaal.nl t.a.v. Peter Vergeer.
Wens je meer informatie over de vacature? Bel dan met Peter Vergeer: 070- 511 93 43.

Raadhuislaan 4 | 2242 CP Wassenaar | Tel. 070 511 93 43 | Fax 070 511 90 06
info@maatschap-remmerswaal.nl | www.maatschap-remmerswaal.nl

