
 

 

Word jij onze nieuwe collega? Gezocht: 
Gevorderd Assistent Accountant Controlepraktijk
 

 Werk- en denkniveau:    HBO+ 
 Functieniveau:           Medior 
 Uren per week:      32-40 uur  

 Locatie:    Rotterdam 
 Solliciteer direct:               werken@steens.nl 
 Sluitingsdatum:                            1 maart 2019 

 

Zijn kwaliteit-, klant- én resultaatgerichtheid voor jou ook belangrijke waarden? Ben jij 

bovendien op zoek naar een werkomgeving waar je alle ruimte kan pakken om jezelf te 

ontwikkelen? Lees dan zeker verder, want dan is de functie van Gevorderd Assistent 

Accountant bij de controlepraktijk van Steens & Partners misschien wel voor jou 

weggelegd. 

Als Gevorderd Assistent Accountant bij ons kantoor in Rotterdam maak je deel uit van de 

controleafdeling bestaande uit 18 professionals. Kort samengevat krijg je bij ons de ruimte om 

te groeien in je verantwoordelijkheid en autonomie: zo betrekken je teamleden je al snel bij het 

meedenken over complexe vraagstukken en bespreken we welke jaarrekeningposten je steeds 

zelfstandiger kan controleren. Omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat vinden we jouw 

vakinhoudelijke ontwikkeling ook belangrijk. Elke vrijdag is dan ook je studiedag zodra je 

begint met je vervolgstudie of deze verder voortzet. 

Wat je gaat doen 

✓ Je denkt met de rest van je team mee over de verbeter- en adviespunten voor de klant 

✓ Je controleert zelfstandig diverse jaarrekeningposten 

✓ Je toetst de administratieve organisatie en interne beheersing van de klant 

✓ Je bent medeverantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de beginnend 

assistent accountants in je team 

✓ Je bent het aanspreekpunt voor (eenvoudige) vragen van de klant 

Wat wij bieden 

✓ Een goed salaris met een vaste 13e maand én 50/50 pensioenregeling 

✓ Een uitdagende baan in een omgeving waar aandacht is voor een gezonde balans tussen 

werk en privé (lees hier hoe wij dat bevorderen) 
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✓ Een uitstekende studiekostenregeling: een vervolgstudie aan bijvoorbeeld de Nyenrode 

Business Universiteit volg je geheel op kosten van het accountantskantoor en het 

eventueel door ons overnemen van studiekosten is bespreekbaar 

✓ Goede en persoonlijke begeleiding om jou verder te helpen ontwikkelen binnen jouw 

vakgebied 

✓ Een leaseauto of volledige reiskostenvergoeding als je met het openbaar vervoer reist 

✓ Een laptop en iPhone van de zaak 

✓ Sociale activiteiten zoals gezellige kwartaalborrels en bedrijfsuitjes met je collega’s 

✓ Abonnement bij de sportschool 

✓ Korting op een maat- of mantelpak  

Wat wij vragen 

✓ Een afgeronde vwo of hbo/wo-opleiding in de richting Accountancy, Bedrijfseconomie 

(of een andere vergelijkbare opleiding) 

✓ Je hebt 2-4 jaar werkervaring in de controlepraktijk 

✓ Kwaliteit-, klant- én resultaatgerichtheid zijn voor jou ook belangrijke waarden  

✓ Je hebt sterke communicatieve en analytische vaardigheden 

✓ Je bent samenwerkingsgericht en leergierig 

Solliciteren? 

Denk jij dat je de juiste aanvulling bent op ons team? Solliciteer dan nu! Stuur je cv met 

motivatiebrief naar werken@steens.nl of solliciteer via de sollicitatiebutton.  

Wil je meer weten over deze functie of Steens & Partners? Neem contact op met onze collega 

Esmee Verhoeve, HR-medewerker. Zij staat je graag te woord om je vragen te beantwoorden. 

 

 

 

 

Esmee Verhoeve 

010-4564677 

e.verhoeve@steens.nl 
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