Senior assistent accountant (fulltime)
Locaties Zutphen, Doetinchem en ‘s-Heerenberg
Voel jij je als senior assistent accountant thuis binnen een klein team en een persoonlijke
organisatie, maar met de kwaliteit van de grote accountantskantoren? Wil je zakelijke
relaties breed adviseren en ben je ambitieus, stel je graag vragen en ben je toe aan een
nieuwe stap? Mooi! Dan zijn we op zoek naar jou!
Wie ben jij?
-

Je denkt proactief met collega’s en klanten mee
Klanten in de breedte adviseren, daar word je blij van
Je werkt graag in een klein team, met korte lijnen
Werkdruk? Dat is voor jou geen probleem
Je bent ondernemend en hebt leidinggevende ambities
Je bent in het bezit van een hbo-diploma accountancy of vergelijkbaar
Je hebt ruime ervaring
Je vindt het leuk om met ondernemers te sparren

Wat hebben we je te bieden?
-

Je komt terecht in een bevlogen, jong team in een organisatie waar jouw mening telt
Een breed en afwisselend takenpakket. Van het zelfstandig maken van jaarrekeningen, het verzorgen van
aangiften en advies tot het spelen van een actieve rol in de groei van onze vestigingen
Een informele organisatie waar je jezelf kunt zijn en waar we houden van een lolletje
Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
Goed pensioen in eigen beheer
We stimuleren ontwikkeling en ondernemerschap
Modern kantoor, met goede faciliteiten zoals: ruime werkplekken, zit/sta-bureaus, dubbele beeldschermen en
de mogelijkheid tot bedrijfsfitness

Waar ga je werken?
Kubus Coöperatie is een franchiseorganisatie, opgericht door gedreven ondernemers die gezamenlijk meer wilden
bereiken dan alleen. Samenwerken staat centraal in onze organisatie, met naaste collega’s, specialisten binnen de
coöperatie én met klanten. We hebben een hoogwaardig netwerk van inmiddels circa 80 zelfstandig opererende
administratie-, accountants- en belastingadvieskantoren verspreid over het hele land. Met specialisten op het gebied
van administratie, fiscaliteiten, juridische zaken, bedrijfsadvies, subsidies, assurantiën en HR. Kubus werkt vooral voor
zelfstandige ondernemers, mkb-bedrijven en verenigingen en stichtingen. We helpen onze klanten financieel gezond te
worden en blijven en staan hen bij in hun ontwikkeling. Met deze cultuur bieden we meerwaarde voor klanten,
versterken we elkaar en blijven we groeien. Als senior assistent accountant kom je te werken bij de vestigingen van
Kubus Diensten Achterhoek in Zutphen, Doetinchem en ‘s-Heerenberg.
Interesse?
Ben jij die senior assistent accountant die verder kijkt dan de cijfers, naar de ondernemer en zijn verhaal? Reageer dan
voor 20 september en stuur je motivatiebrief en cv naar John Brands, e-mail: john.brands@kubus.nl of René Böhmer, email: heerenberg@kubus.nl. Voor meer informatie zie www.kubus.nl

