
Zodat u kunt  
   ondernemen

Aarnink Accountants + Adviseurs is een zelfstandig accountantskantoor gevestigd in Raalte 
en Wolvega. Wij zijn actief op het terrein van administratieve dienstverlening, accountancy, 
belastingzaken, financieel advies en personeels- en salarisadministratie.

Vanwege aanhoudende groei van onze vestiging in Wolvega zoeken wij een 

JUNIOR ASSISTENT ACCOUNTANT

Wie zijn wij?
Wij houden ons voornamelijk bezig met het opzetten en verwerken van administraties, het samen-
stellen van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiften. De administratieve processen 
zijn geautomatiseerd, waardoor onze relatiebeheerders een steeds belangrijkere rol als persoonlijke 
sparringpartner krijgen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van onze cliënten en horen zo als eerste wat 
er bij hen speelt. Wij bieden cliënten inzicht in de cijfers, maken kansen en bedreigingen inzichtelijk en 
ondersteunen op velerlei gebied.

Wat wordt van jou verwacht?
Je bent leergierig en wilt het vak, met alle uitdagingen die dat in zich heeft, graag leren. Je bent bereid 
op vele fronten ondersteunend werk te verrichten en kan zodoende in korte tijd diverse ervaring 
opdoen. Je beschikt al over actuele kennis van MS Office en een goed gevoel voor automatisering is 
gewenst. Je bent collegiaal, initiatiefrijk en resultaatgericht ingesteld.

Wat zijn o.a. de taken?  
•  Je werkt administraties uit tot jaarrekeningen en verzorgt de bijbehorende aangiften.
• Je wordt begeleid en aangestuurd door ervaren collega’s.
• Je bereidt correspondentie voor van diverse aard voor de relatiebeheerders van ons kantoor.

Wat bieden wij?
•  Een mooie baan om je carrière mee te beginnen.
•  Een schat aan ervaring.
•  Een marktconform salaris.
•  Een sterk team en een uitstekende en collegiale sfeer.
•  Goede studiefaciliteiten.

Informatie?
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Marga Warris, telefoon 06-53934783.

Belangstelling?
Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV.
Deze kun je sturen naar aan m.warris@aarnink-aa.nl
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