30.10.2017: Vacature-alert: BM zoekt een accountant (AA/RA)!
BM-Accountancy en Advisering zoekt een nieuwe collega!
Functieomschrijving:
De accountant is samen met de vennoten van BM-Accountancy verantwoordelijk voor de
aansturing van het accountancyteam binnen BM. De accountant is eindverantwoordelijk voor
een deel van de totale klantenportefeuille en voert de bijbehorende werkzaamheden
zelfstandig uit.
Als dagelijks aanspreekpunt heeft de accountant oog voor de individuele behoeftes van zijn
of haar teamleden zodat zij gemotiveerd en enthousiast blijven. De accountant schept
duidelijke verwachtingen, verdeelt opdrachten naar capaciteit en competentie, maakt
resultaten bespreekbaar, geeft gerichte feedback en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken
adequaat worden nagekomen.
Naast het aansturen en begeleiden van de desbetreffende teamleden is de accountant
zelfstandig verantwoordelijk voor het samenstellen van complexe jaarrekeningen, het
beoordelen van jaarrekeningen en het (ongevraagd) adviseren van de klant inzake de
interne financiële organisatie. Afhankelijk van de opdracht draagt de accountant zorg voor
een solide jaarrekening voorzien van bijbehorend financieel inzicht en advies. Collegaadviseurs worden strategisch ingezet wanneer noodzakelijk zodat gezamenlijk als team
optimaal kan worden bijgedragen aan het succes van de klant.
Als vakman neemt de accountant een kritische houding aan. Hij of zij is een
kennisprofessional en verdiept zich permanent in het vakgebied. Het zoeken naar praktische
toepassingen en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen maken hier
vanzelfsprekend onderdeel van uit.
De accountant denkt actief mee met betrekking tot voorstellen voor nieuwe diensten en
vernieuwingen in interne werkprocessen.
Op termijn zorgt hij of zij tevens voor een bijdrage in de groei van de klantenportefeuille.
Profiel:
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die de AA of RA studie succesvol heeft afgerond en
meerdere jaren werkervaring heeft opgedaan als accountant binnen een MKB praktijk.
Naast bovengenoemde kwalificaties zijn de volgende eigenschappen van belang voor een
succesvol beroep op deze functie:
 Klantgerichtheid.
 Samenwerkingsvaardigheden.
 Flexibiliteit.
 Professionaliteit.
Hebben wij je interesse gewekt?
Stuur dan jouw CV met een korte motivatie per mail naar Jo Alvarez op j.alvarez@bmaccountancy.nl
Voor algemene informatie over ons kantoor en onze manier van werken verwijzen wij naar
onze website: www.bm-advisering.nl
Wellicht dat wij je op korte termijn mogen begroeten als nieuwe collega!

