
Vacature accountant RA/ AA Fulltime 
 
 
Ben jij die teamplayer welke de relatie op nummer 1 zet, heb je een no nonsens mentaliteit 
en denk je out of the box?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!! 

Functieomschrijving 

Als accountant AA/RA ben je de sparringpartner voor ondernemers. Zo stel je de 
jaarrekeningen op en geeft adviezen over o.a. fiscale aangelegenheden en de 
bedrijfsvoering. 

Teven stuur je de assistent-accountants aan die zorg dragen voor de financiële 
administraties en het samenstellen van de jaarrekening. 

• Het samenstellen van (complexe) jaarrekeningen, financiële administratie en fiscale 
aangiften 

• Het onderhouden van het contact met je klanten, hierdoor weet je precies wat er bij 
hen speelt 

• Het signaleren van adviesmogelijkheden en het bespreken hiervan met de klant 
• Het begeleiden van assistent accountants 

Wat er van jou verwacht wordt: 

• Je bent afgestudeerd accountant (AA/RA) en ingeschreven in het NBA-register 
• Je beschikt over ervaring in de accountancy 
• Je bent service verlenend ingesteld, proactief, klantgericht, en nauwkeurig en bent 

vaktechnisch onderlegd 
• Je werkt graag in teamverband: samen met collega’s en klanten bouwen aan de 

toekomst 
• Op sociaal en communicatief gebied ben je sterk en beschikt over 

adviesvaardigheden 
• Je bent gemotiveerd en stressbestendig 

Het aanbod: 
Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs heeft een gevarieerd en internationaal 
klantenbestand in het MKB, een (inter)nationaal netwerk en korte lijnen. Hierdoor kunnen 
we onze medewerkers veel mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen. Verder 
bieden wij: 
 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  

• We vinden het belangrijk dat je een goede balans vindt tussen werk en privé 

• Prettige werksfeer met fijne collega’s  

• Veel afwisseling, uitdagingen en volop mogelijkheden om je verder te ontplooien en  
doorgroeimogelijkheden 

 



Geïnteresseerd? 
Heb je aantoonbare vakkennis en ervaring als accountant  AA/ RA? Spreekt onze aanpak je 
aan? Stuur ons dan je motivatie met CV gericht aan Hans Schreurs per mail 
vacature@swaccountants.nl of per WhatsApp 06-50241211. Vanzelfsprekend gaan we 
vertrouwelijk met je reactie en je gegevens om. 

mailto:vacature@swaccountants.nl

