
 

 
 
 

Senior Assistent Accountant (Oosterhout) 
 
Ben jij een Senior Assistent Accountant en ben je toe aan meer eigen verantwoordelijkheid. Wil je 
ons team in Oosterhout versterken. Ben je daarnaast voor minimaal 24 uur beschikbaar? Dan zijn wij 
op zoek naar jou. Als Senior Assistent Accountant binnen Dijksterhuis Accountants ga jij je met 
verschillende aspecten van accountancy bezighouden. Ondernemend en zelfstandigheid staan 
centraal binnen deze functie, waarbij je als relatiemanager voor cliënten werkzaamheden verricht. 
Van het controleren van administraties, het adviseren aan cliënten tot het samenstellen van 
jaarrekeningen uiteraard onder toezicht van de accountant.  

 
Taken en verantwoordelijkheden  

• Je bent een betrokken gesprekspartner, adviseert en onderhoudt contact met cliënten  

• Je stelt jaarrekeningen samen 

• Je verzorgt aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 

• Je zorgt voor een goede dossiervorming  

• Je begeleidt en controleert financiële administraties 

• Je ondersteunt en motiveert junior assistenten 

• Je beheert de voortgang van de planning voor jezelf en voor collega’s 

• Je stelt periodieke rapportages op naar aanleiding van het verzamelen van de benodigde 
informatie 
  

Welke ervaring en kennis heb je nodig?  

Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau afgerond. Daarnaast heb je kennis van financiële 
administratie en heb je minimaal 5 jaar ervaring als Assistent Accountant. Je bent bekend met de 
moderne applicaties binnen de accountancy en hebt affiniteit met MKB-ondernemers.  
  
Wat ben jij voor type? 

Ben je betrokken, ondernemend, communicatief en denk je in oplossingen en ideeën voor zowel je 
klanten als voor Dijksterhuis? En weet je de prioriteiten te stellen wanneer dat nodig is? Vind je 
daarnaast kwaliteit en professionaliteit belangrijk? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. 
 
Over Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor  

Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor is een accountantskantoor met 3 locaties (Breda, 
Roosendaal en Oosterhout). In totaal werken er ongeveer 20 medewerkers. Binnen Dijksterhuis is er 
een informele sfeer en zijn er korte lijnen. Wij bieden een functie waarin je de ondernemer uit jezelf 
kan halen bij het uitvoeren van werkzaamheden van begin tot eind voor cliënten. Tevens ontvang je 
een sign-on bonus indien je zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau bij ons aan de slag 
gaat voor langere tijd.  
Wil je meer weten over Dijksterhuis? Neem dan een kijkje op: http://www.dijksterhuis.com/.  
 
Ben je zelfstandig en ondernemend en sluiten je 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 

 

 

 

 

http://www.dijksterhuis.com/
mailto:hr@dijksterhuis.com

