Adviseur mkb-accountancy AA/RA
(32-38 uur per week)
De NBA is op zoek naar een adviseur mkb-accountancy AA/RA. Ben jij mkb-accountant en
heb jij ervaring in de mkb-praktijk? En wil jij jouw mkb-collega's helpen? Dan is deze
vacature iets voor jou!

Functie
Het werken in de mkb-praktijk is veelzijdig en
uitdagend. Veel verschillende klanten, waar je een
persoonlijke band mee opbouwt, een divers pallet
aan regelgeving en samenwerking in een
professionele omgeving zorgen ook voor
persoonlijke groei en ontwikkeling. Uitdagingen als
bijvoorbeeld digitalisering, steunmaatregelen en
continuïteitsvraagstukken zorgen ervoor dat de
mkb-accountant zich steeds blijft ontwikkelen.
De NBA zoekt zo’n veelzijdige en ervaren mkb-accountant om mkb-collega’s met raad en
daad bij te staan. Dit biedt de mogelijkheid om je verder te professionaliseren en te
groeien in je vak en vanuit een heel ander perspectief mee bezig te zijn. Je brengt je
praktijkkennis en -ervaring mee om samen met NBA-collega’s om te zetten in beleid en
ondersteuning waar je mkb-collega’s mee vooruit komen.
Met verschillende projecten stimuleert de NBA de goede uitoefening en ontwikkeling van
het beroep in het mkb. Er worden (digitale) bijeenkomsten georganiseerd, uitingen
opgesteld, artikelen en FAQ’s voor de NBA-helpt website geschreven. Verder worden
telefonisch en schriftelijk vragen beantwoord van collega’s in het werkveld, bijvoorbeeld
over: PE-regelgeving, de AVG, de Wwft, jaarverslaggeving, NVKS, standaard 4410 of de
NOW-regeling.
Als adviseur mkb-accountancy heb je de aandachtsgebieden: de samenstel- en gemengde
praktijk in het mkb en jaarverslaggeving. Op deze terreinen organiseer je
debatbijeenkomsten, formuleer en presenteer je NBA-standpunten en schrijf je mee aan
publicaties. Bijzondere aandacht gaat uit naar de begeleiding van de NBA-afdelingen en
kringen en naar de ondersteuning van mkb-communities: leden die over een bepaald
thema of vraagstuk kennis en ervaringen met elkaar delen. Hun ervaring en inzicht breng

je in ter kennis van de NBA-faculties die richting geven aan beroepsbrede ontwikkelingen.

Gevraagd
een afgeronde AA/RA-opleiding
2-3 jaar ervaring als eindverantwoordelijk mkb-accountant
relevante werkervaring in een adviesrol is een pré
goede schriftelijke en communicatieve uitdrukkingsvaardigheden
een initiatiefnemer die houdt van een resultaatgerichte aanpak
een ‘verbinder’ met projectmatige werkervaring
affiniteit met digitale ontwikkelingen

Geboden
Een uitdagende functie in een organisatie die volop in transitie is en waarbij de focus
gericht is op maatschappelijke relevantie en kwaliteit. Een functie met een hoge mate van
zelfstandigheid en die volop ruimte biedt voor persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling. En een omgeving waarin collegialiteit en professionaliteit hand in hand
gaan.

Interesse?
Meer informatie over de functie kun je inwinnen bij Robert Mul, manager Beroep &
Maatschappij: 06-50250088. Je sollicitatie met motivatie en cv kun je richten aan Jessica
Nanulaitta, HR-adviseur via hrm@nba.nl.

Over de NBA
Als beroepsorganisatie van accountants zijn we er voor en van onze leden. Een pluriforme
beroepsgroep van 22.000 professionals werkzaam in de openbare accountantspraktijk, bij
de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Samen dragen
wij bij aan de ontwikkeling en kwaliteit van de organisatie en het beroep. Kijk op NBA.nl en
Accountant.nl voor meer informatie.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

