Go with the Flow
Flow Accountants is van een andere stroming. Wij van Flow communiceren helder, zijn
informeel, kijken verder dan cijfers en richten ons samen met onze klanten op de toekomst! Wij
zoeken een nieuwe collega voor de functie van:

Assistent Accountant (aankomend)
Wij zijn
Flow Accountants, gevestigd in Amersfoort. Met een team van elf medewerkers zijn wij
gespecialiseerd in het werken voor klanten binnen het MKB, de bloemenbranche in het bijzonder.
Wij vinden een informele sfeer en plezier in het werk erg belangrijk. Wij krijgen energie van
vernieuwing. Wij hebben een betrokken team, wij zijn geïnteresseerd in elkaar, nemen de tijd om
gezamenlijk te lunchen en sluiten de week af met een biertje of frisje.
Wij bieden
een leuke juniorfunctie als assistent accountant (m/v) voor iemand die het leuk vindt om naast het
werken met cijfers, contact te hebben met onze klanten en zo een relatie op te bouwen.
De werkzaamheden bestaan uit het verwerken van financiële administraties van onze klanten met
behulp van online oplossingen, het samenstellen van jaarrekeningen, het maken van tussentijdse
resultaatoverzichten en het verzorgen van fiscale aangiften. Onze meerwaarde zit in het geven van
adviezen aan en betrokkenheid bij de klant.
Wij zien de functie van accountant als strategisch adviseur van een onderneming. Op deze trend
spelen wij in en ontwikkelen onze medewerkers zich.
Jij bent
in het bezit van een HBO diploma in een relevante afstudeerrichting. Enige werkervaring is handig,
maar niet strikt noodzakelijk. Je bent cijfermatig ingesteld en je beschikt over analytisch vermogen.
Bovenal ben je service- en klantgericht. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je sterk
communiceert en beschikt over inlevingsvermogen. Tenslotte vinden wij het logisch dat je affiniteit
met ICT hebt, resultaatgericht bent en doet wat je zegt.
Je bent nieuwsgierig en leergierig: als junior/beginnend assistent accountant begeleiden en coachen
wij jou graag. We koppelen je aan een senior collega. Je krijgt volop mogelijkheden en hebt vanaf
dag één contacten met de klanten.
We zien graag dat je flexibel bent, dat zijn wij namelijk ook. Je bent 32 tot 40 uur per week
beschikbaar, in overleg kan je bij ons kiezen voor een vier- of vijf daagse werkweek.
Zijn wij een match?
Dan komen wij graag met jou in contact! Mail jouw motivatiebrief met CV naar:
sollicitaties@flowaccountants.nl Heb je aanvullende vragen? Bel dan met Martin Charles op 0626322734.
Wij reageren snel op jouw mail. Als we in gesprek gaan, zorgen wij ervoor dat jij kunt afwegen of
Flow bij jou past. Wij willen jou goed leren kennen en daarom ga je verschillende mensen ontmoeten
en maakt een objectief gedragsstijlenonderzoek onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

