Assistent Relatiebeheerder (M/V)
Bedrijfsprofiel
Calculations is een ambitieus accountants- en advieskantoor voor alle ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf. Met
onze brede dienstverlening op het gebied van accountancy, administratie, belastingen en advies willen we onze cliënten
op financieel-administratief gebied volledig ontzorgen. Dat doen wij met behulp van moderne technologie en een zo
optimaal mogelijke inrichting van onze werkprocessen, maar ook met persoonlijke aandacht voor onze cliënten.
Ons kantoor is aangesloten bij het SRA, de Nederlandse vereniging van samenwerkende accountants- en
advieskantoren. Daarnaast maken wij onderdeel uit van HLB Den Hartog Accountants & Adviseurs en daarmee ook van
het nationale én internationale HLB-netwerk.
Om verdere groei mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Wij zijn op zoek naar iemand die samen
met ons onze dienstverlening verder wil ontwikkelen en ook streeft naar persoonlijke groei. Daarnaast ben je leergierig,
heb je kennis van en affiniteit met IT in algemene zin, alsmede voldoende kennis van en ervaring met Exact Online. Je
functioneert in een jong en enthousiast team van ongeveer 12 personen op ons kantoor te Rotterdam.

Ingangsdatum
Per direct, invulling van de functie is zowel fulltime als parttime (32
uur) mogelijk.
Standplaats
Rotterdam
Functiebeschrijving
- Verwerken van complexere cliëntadministraties in
Exact Online, zowel op ons op kantoor als bij de cliënt;
- Controleren en monitoren van gevoerde administraties
van cliënten, zowel op kantoor als bij de cliënt;
- Opstellen van jaarrekeningen;
- Voorbereiden van aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting.;
- Aansturen van junior assistenten binnen het team;
- Je bent het aanspreekpunt van onze cliënten;
- Leveren van een actieve bijdrage aan de verdere
automatisering van onze werkprocessen.

Functie-eisen
Wij zoeken iemand met een opleiding op HBO niveau met minimaal
2 jaar werkervaring met financiële administratie en het opstellen van
jaarrekeningen. Je hebt een proactieve en cliëntgerichte instelling en
werkhouding en bent een teamspeler. Daarnaast wil je graag steeds
een volgende stap maken en op termijn doorgroeien naar de functie
van Relatiebeheerder.
Arbeidsvoorwaarden
Calculations biedt goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Salariëring is afhankelijk van
opleiding en ervaring.
Solliciteren
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan ben jij degene die
wij bij Calculations zoeken!
Stuur een email met een korte motivatie en jouw CV aan de heer
A. van Zwienen RA (avanzwienen@calculations.nl).

