
 

 

 

 

 

 

 

Bij Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs werken, verspreid over de 

kantoren Almelo en Epe, in totaal ruim 35 (belasting)adviseurs en medewerkers samen 

in één organisatie. Daarmee behoren wij in de regio tot één van de middelgrote kantoren 

op het gebied van de financieel zakelijke dienstverlening. Wij zijn actief in het midden- 

en kleinbedrijf en werkzaam in vrijwel alle branches. Onze benadering is op een 

persoonlijke en proactieve wijze. 

 

Voor onze vestiging Epe zijn wij op zoek naar een ervaren 

 

Accountant AA 
 

Functie omschrijving: 

Als accountant fungeer je op o.a. administratief en fiscaal terrein als een spin in het web 

tussen ondernemer en je collega’s en ben je voor beiden een vertrouwde sparringpartner 

die een stimulerende aanzet geeft. Daarnaast beheer je een eigen klantenportefeuille en 

weet deze op eigen initiatief verder uit te breiden door middel van een proactieve 

opstelling. Acquisitie is onderdeel van je werkzaamheden. Je promoot de dienstverlening 

en acquireert opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten. Verder werk je binnen de 

organisatie mee aan de kwaliteitsborging en verzorgt dossierreviews. 

 

Gevraagd: 

Een afgestudeerd accountant AA met minimaal 8 jaar ervaring bij een 

accountantskantoor, die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. 

Leeftijdsvoorkeur tussen 35 en 45 jaar. Je beschikt over commerciële en communicatieve 

vaardigheden, kunt goed overweg met automatisering, bent actief in diverse netwerken 

en weet goed om te gaan met commerciële kansen. Daarnaast ben je vakkundig, 

analytisch en werk je resultaatgericht. 

 

Wij bieden: 

Een prettige, informele en uitdagende werkomgeving, alsmede een passend 

arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. 

 

Geïnteresseerd in deze functie? 

Stuur of mail dan een gemotiveerde brief met cv naar: 

 

Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs 

T.a.v. de heer A.J.H. Dunnink AA 

Postbus 147 

8160 AC Epe 

E-mail: dunnink@schoonebeekkieskamp.nl 

 

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met 

Arjan Dunnink AA (bereikbaar onder nummer 06-14354156). 
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