
Vacature Relatiebeheerder fulltime 
 
Als (accountant) relatiebeheerder vind je het een uitdaging om elke dag weer topkwaliteit te 
leveren. Voor je cliënten ben je een vertrouwenspersoon, die meedenkt én vooruit kijkt. Je 
weet precies wat cliënten bezighoudt en wat ze verwachten. Daarbij houd je de richtlijn van 
de beroepsgroep scherp in het oog. Je bent integer, kritisch en nauwkeurig. Je analyseert 
cijfermateriaal en denkt gevraagd en ongevraagd mee over fiscale en bedrijfseconomische 
adviezen. Om dit allemaal te kunnen heb je ruime werkervaring op het gebied van 
accountancy. 

Functieomschrijving 

• Het nakijken van administraties 
• Het opstellen van jaarrekeningen 
• Het bespreken van jaarrekeningen met klanten 
• Het adviseren van klanten 
• Het voorbereiden van fiscale aangiftes inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 
• Actief meedenken over procesverbeteringen 
• Bijhouden van vaktechnische ontwikkelingen 
• Begeleiden en kennis delen met collega’s 

 
 

Wat er van jou verwacht wordt: 

• Een afgeronde hbo-opleiding 

• Je bent ambitieus en wilt groeien, als persoon en binnen de organisatie 

• Je beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden 

• Je bent betrokken en klantgericht 

• Je bent zeker ook resultaatgericht, enthousiast en proactief 

• Je bent helemaal thuis in het samenstellen van (complexe) jaarrekeningen en het 
maken van prognoses en analyses 

• Kennis van, Unit 4 en/of Fiscaal Gemak is een pré, maar geen vereiste 

Het aanbod: 
Wat heeft Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs te bieden? Wij hebben een 
ruime praktijk, 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 
 

 

 



 

Geïnteresseerd? 
Heb je aantoonbare vakkennis en ervaring als relatiebeheerder? 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. 
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