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Gevorderd Assistent Accountant Samenstel 
 
 
Van Boekel accountants en adviseurs zoekt een gevorderde assistent accountant 
samenstel. In deze functie voer je vooral samenstelwerkzaamheden uit. Daarnaast 
ga je je ontwikkelen op het advies- en fiscale vlak. Je staat dicht bij je MKB-klant, 
krijgt veel verantwoordelijkheid en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Herken jij je in 
dit beeld? Zet dan de volgende stap in jouw carrière bij Van Boekel accountants en 
adviseurs! 
 
 
DIT GA JE DOEN: 

 Je verzorgt samenstelwerkzaamheden van uitvoerende en adviserende aard en 
stelt fiscale aangiften op; 

 Je onderhoudt contacten met cliënten en bouwt deze verder uit; 

 Je begeleidt beginnend assistenten; 

 Je verricht ondersteunende werkzaamheden voor je leidinggevende; 

 Je levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling; 

 Je zorgt voor een goede dossiervorming en –beheer. 
 
 
DIT BEN JIJ: 

 Je bent gedreven, enthousiast en een teamplayer; 

 Je hebt SPD, HBO-BE/Accountancy of Universiteit gedaan (en studeert voor AA, 
RA, HBO-AC of Nivra-Nyenrode, dit is géén vereiste); 

 Je herkent cliëntbehoeften en speelt hier proactief op in; 

 Je hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen en door te groeien; 

 Je bent contactueel sterk en flexibel; 

 Je bent zelfstandig, klantgericht, commercieel en professioneel. 
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WAT BIEDEN WIJ? 

 Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die marktconform zijn (op 
zijn minst!) 

 Echte doorgroeimogelijkheden. Je kunt je breed ontwikkelen met onze interne en 
externe opleidingen. 

 Veel ruimte voor eigen inbreng. 

 Een erg goede werksfeer. Korte lijnen en veel collegialiteit. 

 Veel activiteiten met het team (van kennissessies tot sportactiviteiten en borrels), 
die zorgen voor een echte teamspirit. Plezier in het werk vinden wij erg belangrijk! 

 
 
DIT ZIJN WIJ: 
Van Boekel accountants en adviseurs is een begrip in Tilburg. Vanuit ons prachtige 
pand aan de Ringbaan West werken wij dagelijks met 55 collega’s voor talrijke 
ondernemingen. We hechten veel waarde aan je persoonlijke ontwikkeling en bieden 
je de kans om diverse interne of externe opleidingen te volgen. Daarnaast krijg je de 
mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf. We vinden werken erg belangrijk, 
maar houden ook van de Brabantse gezelligheid. De vele activiteiten die we 
organiseren, zorgen voor een hecht team. 
 
 
INTERESSE? 
Ben jij toe aan een volgende stap? Wil je een afwisselende baan met voldoende 
uitdaging? Zoek je naar ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden? En vind je een goede 
werksfeer ook erg belangrijk? Dan horen we graag van jou! 
 
Mail je cv met korte motivatie aan onze HR-manager Jolanda van Wanrooij: 
jvwanrooij@vanboekel.nl\. Voor meer informatie over de functie of de 
sollicitatieprocedure bel je naar 013-4633533. 
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