
 

 
 

Ambitieuze Junior Assistent Accountant  
 
Ben je een ambitieuze Junior Assistent Accountant die zich verder wilt ontwikkelen in een uitdagende 
werkomgeving? Wil je verantwoordelijk zijn voor de administratie van A tot Z? Ben je daarnaast 
accuraat, communicatief vaardig, werk je efficiënt met boekhoudsystemen en ben je voor minimaal 
32 uur per week beschikbaar?  
 
Dan ben jij de nieuwe collega die Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor zoekt! 
 
Binnen Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor ben je als Junior Assistent Accountant de persoon 
die zorgt dat de boekhouding op orde is, je hebt contact met cliënten over de boekhouding en bent 
geïnteresseerd in de automatisering van verschillende systemen.  
Je bent een professional met een kritische houding die zich graag verder wilt ontwikkelen. 
Dijksterhuis biedt je de doorgroeimogelijkheden, maar je dient hiervoor zelf de kansen te pakken. 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

• Je bent verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van cliënten 

• Je zorgt dat de administraties samenstelwaardig zijn 

• Je zorgt voor een juiste overdracht door middel van overleg met de relatiebeheerder / 

Accountant die de jaarrekening samenstelt 

• Je verzorgt de aangiftes omzetbelasting voor cliënten 

• Je hebt contact met cliënten over de boekhouding, zoals het opvragen voor de ontbrekende 

informatie 

• Je draagt zorg voor een efficiënte verwerking van de boekhouding van cliënten en geeft 

proactief aan indien er procesverbetering kan plaatsvinden 

Functie-eisen 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding en hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een 

soortgelijke functie of je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding en hebt minimaal 4 jaar 

werkervaring in een soortgelijke functie 

• Je hebt goede kennis van Exact Online (pré) 

• Je bent communicatief vaardig 

• Je bent analytisch, resultaatgericht, integer en flexibel  

• Je hebt affiniteit met automatisering en houdt de ontwikkeling hieromtrent bij  

• Je bent gewend om met deadlines te werken 

 
Over Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor  
Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor is een accountantskantoor met 3 locaties (Breda, 
Roosendaal en Oosterhout). In totaal werken er ongeveer 25 medewerkers. Wil je meer weten over 
Dijksterhuis? Neem dan een kijkje op: http://www.dijksterhuis.com/. Wij bieden een uitdagende 
functie, waarin je de verantwoordelijkheid draagt voor het samenstelwaardig maken van de van 
diverse boekhoudingen. 
 
Sluiten jouw kennis en ervaring aan bij deze vacature? Dan is deze functie wat voor jou! Stuur dan 
jouw CV en motivatiebrief naar hr@dijksterhuis.com. 
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  

Breda – Oosterhout – Roosendaal 
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