
 
 

Relatiebeheerder Accountancy (32-40 uur per week): 
 
 
Wij zoeken een nieuwe collega! 
 
 
Wie zijn wij? 
BM bestaat uit een sinds jaren gevestigd accountants- en advieskantoor met een allround 
dienstenpakket voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf, agrarische ondernemers, 
vrije beroepsbeoefenaren en particulieren.  
Bij BM in Hulsberg maak je deel uit van een team van circa 30 medewerkers.  
 
 
Functieomschrijving: 
De relatiebeheerder is samen met de vennoten van BM-Accountancy verantwoordelijk voor 
de aansturing van het accountancyteam binnen BM. Je bent zelf verantwoordelijk voor een 
deel van de totale klantenportefeuille in het midden en kleinbedrijf en voert de bijbehorende 
werkzaamheden zelfstandig uit. 
 
Zo fungeer je als relatiebeheerder als dagelijks aanspreekpunt voor de ondernemer. Je 
schept duidelijke verwachtingen, verdeelt opdrachten binnen BM wanneer noodzakelijk naar 
capaciteit en competentie, maakt resultaten bespreekbaar, geeft gerichte feedback en zorgt 
ervoor dat gemaakte afspraken adequaat worden nagekomen. 
 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het samenstellen van (complexe) jaarrekeningen en het 
(ongevraagd) adviseren van de klant inzake de interne financiële organisatie.  Afhankelijk 
van de opdracht draag je zorg voor een solide jaarrekening voorzien van bijbehorend 
financieel inzicht en advies middels inkomens- en vermogensberekeningen. Collega-
adviseurs worden strategisch ingezet wanneer noodzakelijk zodat gezamenlijk als team 
optimaal kan worden bijgedragen aan het succes van de klant.  
 
Als vakman neemt je een kritische houding aan. Je bent  een kennisprofessional en verdiept 
je in je vakgebied. Het zoeken naar praktische toepassingen en het op de hoogte blijven van 
actuele ontwikkelingen maken hier vanzelfsprekend onderdeel van uit.  
 
 
Profiel: 
Naast bovengenoemde kwalificaties zijn de volgende eigenschappen van belang voor een 
succesvol beroep op deze functie: 

 Klantgerichtheid; een proactieve houding en gevoel voor klantcontact. 

 Minimaal tien jaar relevante werkervaring. 

 Representatief en communicatief sterk. 

 Flexibel en integer. 

 Nauwkeurige en kritische instelling.  

 Teamgeest. 



 
 
 
Wat bieden wij jou? 

 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Een divers en open team vol enthousiaste collega’s. 

 Groeimogelijkheden binnen de aangeboden functie. 
 
 
Hebben wij je interesse gewekt? 
Stuur dan jouw CV met bijbehorende motivatie per mail naar Jo Alvarez. 
Bij voorkeur per e-mail naar j.alvarez@bm-accountancy.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!    
 
 
Wanneer u bij ons solliciteert ontvangen wij informatie zoals uw opleidingsniveau, uw 
werkervaring en uw geboortedatum. Wanneer wij u niet in dienst nemen verwijderen wij deze 
gegevens uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. 
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