Adviseur mkb-accountancy AA/RA
(32-38 uur per week)
Ben jij een accountant met een mkb-hart en kent de mkb-praktijk geen geheimen voor je?
Heb je een vlotte pen en heb je interesse in het organiseren van debatbijeenkomsten en
het verder brengen van mkb-projecten binnen de NBA?
Dan zijn we op zoek naar jou.
Het werk van de mkb-accountant verandert door verdergaande digitalisering. Dit biedt
nieuwe kansen voor bedrijfsadvisering op basis van actuele cijfers. Bijvoorbeeld bij een
kredietaanvraag, waar de bank vervolgens op kan vertrouwen.
Met verschillende projecten stimuleert de NBA de goede uitoefening en ontwikkeling van
het beroep in het mkb.

Over de functie
Als adviseur mkb-accountancy heb je als 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.
Ook breng je projecten van de NBA-commissie MKB tot een goed resultaat. Dat vereist
overleg namens de NBA met andere beroeps- en brancheorganisaties, toezichthouders en
ministeries. Tot slot ben je samen met je collega's het aanspreekpunt voor vaktechnische
vragen van onze leden.

Wij vragen
Afgeronde AA/RA-opleiding
2-3 jaar ervaring als eindverantwoordelijk mkb-accountant
Enkele jaren ervaring in een adviesrol is een pré
Aantoonbare schriftelijke en communicatieve uitdrukkingsvaardigheden
Interesse in jaarverslaggeving (BW2, titel 9) en in de ontwikkeling van het
accountantsberoep
Een initiatiefnemer die houdt van een resultaatgerichte aanpak
Een 'verbinder' met projectmatige werkervaring

Affiniteit met digitale ontwikkelingen
Interesse in ondernemings- en faillissementsrecht is een pré.

Wij beloven
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.

Wij bieden
Een fulltime dienstverband van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 32 uur
per week is ook bespreekbaar.
Maximaal salaris van € 4.500 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek;
Flexibele werktijden;
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. een vaste 13e maand en
naar rato 29 verlofdagen en 13 roostervrije dagen.

Informatie en reactie
Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij Robert Mul, Manager Beroep &
Maatschappij: 06-50250088. Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten aan Anke
van der Linden, HR-Adviseur via (HRM@nba.nl).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

