
Wat vragen wij? 
Word jij uitgedaagd door deze functieomschrijving? Dan praten 

we graag verder! Het is voor ons belangrijk dat je voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 

• Je hebt een afgeronde studie HBO Accountancy of 

 Bedrijfseconomie of voldoende relevante werkervaring;

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring;

• Je hebt een brede algemene ontwikkeling, je bent 

 betrokken en leergierig;

• Je wilt het uiterste uit je carrière halen. Je bent dan ook 

 bevlogen met je vak, neemt graag initiatief en je houdt 

 van aanpakken; 

• Je bent communicatief vaardig en vindt het prettig om 

 in direct contact met je klanten te staan.

Wat  bieden wij?
Een uitdagende fulltime baan (36 – 40 uur) als ervaren assistent- 

accountant in een prettige en informele werksfeer. Daarbij zul je 

zelfstandig contact onderhouden met je eigen klantenportefeuille. 

Wij bieden je mooie primaire arbeidsvoorwaarden in overeen-

stemming met de aard en de zwaarte van de functie. Deze kunnen 

als concurrerend worden beschouwd. Uiteraard behoren hier ook 

goede secundaire arbeidsvoorwaarden bij, zoals een tantième-

regeling en een pensioenregeling. Vanuit jouw functie liggen er 

goede doorgroeimogelijkheden. 

EEN 
NIEUWE
JOB?

Ben jij in voor een nieuwe uitdaging? Is het jouw vak 
om als assistent - accountant ondernemers te  
begeleiden bij het opstellen van hun cijfers en ze te 
adviseren op financieel en fiscaal gebied? 

Dan zijn 
wij op zoek 
naar jou!

Hoe ziet jouw baan 
eruit? 
Heb je 5 jaar ervaring binnen de accountancy? 

Binnen ons kantoor, dat centraal en filevrij is  

gelegen aan de A15 in Andelst, vind je nationale 

en internationale klanten in zowel de samen-

stel- als de controlepraktijk. 

Als assistent - accountant begeleid en 

adviseer je onze klanten, je stelt daarbij ook de 

benodigde financiële rapporten op en begeleid 

minder ervaren collega’s. Volgens ons haal je 

het beste uit jezelf door het vertrouwen dat 

je krijgt vanuit je eigen klanten en de werk-

omgeving. Bij Reith & Ten Böhmer vinden we 

zelfstandigheid en een gezonde dosis vrijheid 

dan ook belangrijke factoren om optimaal te 

functioneren.

Word jij enthousiast van deze functie? 
Neem dan contact met ons op! Stuur je CV met een motivatiebrief per e-mail 

naar Niek Reith (nreith@rentb.nl) of Wim ten Böhmer (wtenbohmer@rentb.nl). 

Reacties binnen twee weken na plaatsing. 

Acquisitie n.a.v. dit bericht wordt niet op prijs gesteld.


