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Beginnend 
Assistent Accountant m/v

Bij Tijssen cs nemen we graag zorgen uit handen. 
En niet zonder succes. Met meer dan 1000 zakelijke 
klanten en ruim 3.000 particuliere opdrachtgevers 
ondersteunen we al meer dan 50 jaar onze 
cliënten op een breed administratief, financieel 
en fiscaal gebied

Als Assistent Accountant richt je je op het samenstellen van 
jaarrekeningen met werkzaamheden van uitvoerende en 
adviserende aard en het opstellen van de aangiften OB, IB en VpB.
De werkzaamheden zijn grotendeels uitvoerend maar ook adviserend 
van aard. Het is dan ook echt een doorgroeifunctie. 

Voor deze functie beschik je over een afgeronde opleiding MBO-BA 
niveau 4, MBA (of studerend SPD - HBO-AC). 

Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig en beschikt over goede 
contactuele vaardigheden. Risico’s schat je goed in en je maakt een 
goede planning van je werkzaamheden. Je hebt een scherp oog voor 
adviesmogelijkheden, promoot het kantoor en legt desgewenst 
cliëntbezoeken af. Binnen deze functie leg je verantwoording af aan de 
relatiebeheerder of de Accountant / Vennoot.

Tijssen cs is een informeel kantoor waar de balans tussen werk en 
privé in evenwicht is. Kijk voor een eerste indruk op onze website 
www.tijssen-cs.nl

Spreekt bovenstaand profiel je aan? Ben je op zoek naar een leuke 
baan in onze accountancy praktijk? Dan nodigen wij je van harte uit 
om je motivatiebrief en cv te sturen aan: Tijssen cs Accountants en 
Adviseurs, De Horst 10, 6581TE Malden. Per mail solliciteren kan ook. 
Kijk op de website voor de e-mailadressen van Ben Hubbers en 
Jacco Koot.

www.tijssen-cs.nl

Wij zeggen graag ja tegen 
nieuwe klanten die op zoek 
zijn naar meerwaarde door 

samenspel. We groeien en zijn 
daarom op zoek naar jou.

Wil je meer informatie over deze functie en/of ons kantoor?
Neem dan contact op met Ben Hubbers AA of Jacco Koot AA. 
Telefoon 024-3560217


