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Wij zoeken een assistent-accountant voor uitbreiding van ons team. 
 

Onze organisatie 

Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs te Genemuiden is een persoonlijk en maat-

schappelijk betrokken accountants- en belastingadvieskantoor met een gevarieerde klantenkring die het 

gehele MKB bestrijkt.  

We zijn aangesloten bij NBA, RB en Fiscount en beschikken over een WTA-vergunning voor wettelijke 

controles. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de regio Zwolle-Kampen-Meppel.  

Met een team van 10 enthousiaste medewerkers zijn wij vraagbaak en ondersteuning voor ondernemers, 

non-profit-instellingen en particulieren. Kwaliteit, klantvriendelijkheid en service staan hoog bij ons in 

het vaandel, terwijl een professioneel-kritische instelling ons ook in de genen zit. 

 

De functie 

Wij zoeken een assistent-accountant die graag de ruimte wil om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Denk daarbij aan: 

 samenstellen van jaarrekeningen, tussentijdse verslaggeving en prognoses 

 assisteren bij controleren van jaarrekeningen 

 verzorgen van fiscale aangiften en adviezen 

 (op termijn) relatiebeheer van eigen klantenportefeuille 

 op peil houden van ons kwaliteitsbeheersingssysteem 

 proactieve advisering en begeleiding van onze klanten bij al hun zaken 

 sparringpartner voor klanten en collega’s 

 

Jouw profiel 

 diploma HBO Accountancy of Bedrijfseconomie 

 affiniteit met ICT 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 gevoel voor humor en inlevingsvermogen 

 nauwkeurig en gedreven 

 resultaat- maar bovenal kwaliteitsgericht 

 zelfstandig, maar ook een teamplayer 

 

Wij bieden 

 een inspirerende laagdrempelige werkomgeving in een informele sfeer 

 veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling 

 waardering voor je positief-kritische en opbouwende inbreng 

 mogelijkheid tot verdere studies (bijv. praktijkopleiding NBA, RB-opleiding) 

 marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Herken je jezelf in deze profielschets? Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar Postbus 209, 

8280 AE Genemuiden of mail naar j.bakker@eb-accountants.nl.   


