Functie: Assistent Accountant
Word jij enthousiast van het bouwen aan het accountantskantoor van de toekomst? En wil jij
een veelbelovend team versterken met jouw verfrissende manier van denken? Dan komen
wij graag met jou in contact!

Wie zijn wij?
Numlock is een jong, prettig eigenwijs kantoor, met grote ambities en een eigen kijk op onze
dienstverlening. Wij werken elke dag aan het slimmer en fijner organiseren van de
boekhouding van onze klanten. Daarmee houden we tijd over om met hen mee te denken
over de uitdagingen die ze echt bezighouden. Verfrissende nieuwe inzichten, mogelijk
gemaakt door een eerste klas financiële huishouding waar wij verantwoordelijkheid voor
nemen. Automatiseren waar het kan, maatwerk waar het moet.

Wat bieden wij je?
●
●
●

Een uitdagende baan met veel afwisseling en een hoge mate van
verantwoordelijkheid. Je bepaalt zelf welk niveau van werkzaamheden bij je past
Goede arbeidsvoorwaarden met uitstekende mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling
Een ambitieus team waarin samenwerking, plezier, kwaliteit en verbeteren centraal
staan

Wat breng je mee?
●
●
●
●
●
●

Ambitie om te groeien in je vak en om jezelf persoonlijk te ontwikkelen
Ervaring en/of affiniteit met automatisering en de accountantspraktijk
Plezier in het opstellen van jaarrekeningen als basis voor een goed klantbegrip
Ambitie om door te groeien naar sparring-partner en vertrouwenspersoon (op DGAniveau)
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Een afgeronde relevante financieel economische opleiding (behalen AA titel behoort
tot de mogelijkheden)

Hoe zou dat eruit kunnen zien?
Als Assistent Accountant bij Numlock ben jij de drijvende kracht achter het doorgronden en
afronden van de vraagstukken die onze klanten ons toevertrouwen. Je pakt zelfstandig op
wat je zelf op kan pakken en we ondersteunen je waar je begeleiding vraagt. Dit begint bij de
jaarrekening en kan uitmonden in ieder financieel vraagstuk waar een ondernemer tegen
aan kan lopen.

Daarmee zorgen we dat het accountants vak geen geheimen meer kent voor jou. Je wordt
steeds beter in het denken in risico’s, scheiden van hoofd- en bijzaken en weten hoe de
hazen lopen. Oftewel, je leert je kennis en kunde steeds beter in te zetten om basale
vraagstukken efficiënt en kwalitatief goed af te ronden om tijd over te houden om te werken
aan de echte uitdagingen van onze klanten.
De nadruk van jouw rol bij Numlock ligt op de uitvoering van accountantsopdrachten, die als
springplank dienen voor adviesopdrachten. MKB klanten en hun uitdagingen liggen je. Je
wordt er enthousiast van en kan niet wachten om in nieuwe ondernemingen te duiken.
Daarbij vind je het leuk je weg te vinden naar de juiste informatie bij onze klanten om
vraagstukken ook daadwerkelijk af te ronden.
Als Assistent Accountant ontwikkel je door om dé vertrouwenspersoon op DGA-niveau te
worden. Je leert klanten sneller kennen en weet steeds beter wat er speelt en waar de
behoeftes liggen. Een mensenmens die oprecht geïnteresseerd is in anderen, met een flinke
portie gedrevenheid om problemen op te lossen.
Samen met ons ambitieuze team doe je iedere dag je uiterste best om Numlock een stapje
dichter bij het accountskantoor van de toekomst te brengen.

Interesse?
Interesse in deze vacature? Stuur je CV naar Bart via bart@numlock.nl of reageer via
LinkedIn. Wij laten je binnen 2 werkdagen iets weten. Wil je meer informatie over Numlock of
deze vacature? Neem dan contact op met Bart Koops via +31 6 11 95 30 94.

