
Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs te Nunspeet, is op zoek naar een 

aankomend assistent accountant 
 
Ter versterking van ons kantoor zoeken we een enthousiaste aankomend assistent 
accountant voor de samenstelpraktijk (fulltime functie), die zich verder in dit vak wil 
verbreden.  
We proberen continu onze grenzen te verleggenen en zijn op zoek naar boeiende 
uitdagingen en interessante klanten. Wij zien onszelf als een gevestigd hecht kantoor dat op 
een vernieuwende wijze een hoge kwaliteit dienstverlening nastreeft.  
Wij hebben een uitstekend bereikbaar kantoor in het mooie Nunspeet, aan de Galvaniweg 7. 
Momenteel zijn er 18 mensen werkzaam in onze organisatie. Wij zijn actief op het gebied 
van belasting- en bedrijfsadvisering, waaronder het  verzorgen van jaarrekeningen, 
belastingaangiften, begeleiding/advisering administratieve automatisering, 
loonadministratie en HRM zaken en bedrijfsjuridische advisering. 
Wij werken voor een fantastische en gevarieerde klantenkring in de MKB in de regio. 
 
Functie omschrijving 
Als aankomend assistent accountant biedt je ondersteuning bij het digitaal verwerken van 
administraties van klanten, waaronder ook het helpen en instructies geven bij het invoeren 
en het inrichten hiervan bij klanten. Daarbij zul je ook rechtstreeks contact hebben met 
klanten. Daarnaast biedt je ondersteuning bij het indienen van BTW aangiften, maar ook bij 
het voorbereiden en het samenstellen van jaarrekeningen. Op den duur ga je ook zelfstandig 
– in eerste instantie eenvoudige- jaarrekeningen samenstellen. 
Wij verwachten van je dat je beschikt over een klantgerichte en flexibele instelling en een 
gezonde dosis ambitie. 
 
Wat wij zoeken 
Een gemotiveerde en leergierige medewerker, met de ambitie om door te groeien en de 
bereidheid om relevante cursussen te volgen, zoals MBA, SPD, etc. 
Opleidingsniveau tenminste MBO, bij voorkeur Financiële administratie. 
Enige ervaring strekt tot aanbeveling. 
 
Wat wij bieden: 
- een dynamische functie met wisselende werkzaamheden; 
- marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, aangepast op jouw 
 kennis en ervaring; 
- mogelijkheden voor het volgen van studies om je verder te ontwikkelen; 
- een informele collegiale werksfeer. 
 
Belangstelling? 
Stuur je sollicitatie naar j.vanklompenburg@boeve.nl ter attentie van Jan van Klompenburg. 
Voor meer informatie kun je ook bellen naar 0341-251014 en vragen naar Jan van 
Klompenburg. 


