M&P Audit B.V. is een onderdeel van
Mulderij & Partners, een zelfstandig

Stationsstraat 19, Postbus 371
7900 AJ Hoogeveen

en ondernemend accountantskantoor
gevestigd in Hoogeveen. M&P Audit
B.V. is op zoek naar een nieuwe
collega’s. Ons accountantskantoor is
actief in Hoogeveen en omstreken,
zowel in het MKB als in de sectoren
zorg en onderwijs.
Wij zijn in staat onze diensten naar de

Door gezonde groei van ons relatiebestand
zijn wij op zoek naar een

CONTROLELEIDER
m/v (fulltime)

specifieke wensen van onze cliënten aan te
passen, waardoor tijdige sturing mogelijk
is en onze relaties grip houden op hun
organisatie.

Naast

controleren

van

het

samenstellen

jaarrekeningen

wij ons dan ook met name

en

houden

bezig met het

adviseren van de ondernemer. Hierbij kun je
denken aan onder andere:
+ Fiscale advisering;
+ Managementrapportages;
+ Estate planning;
+ Bedrijfseconomische advisering;
+ Fusies en overnames;
+ Financieringen;
+ Juridische advisering;
+ Financiële planning;
+ Pensioenen;
+ HR-advisering;
+ Rechtsvormkeuze;
+ Startersbegeleiding.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zullen zijn:
• Aansturen van een controleteam.
• Zorgdragen voor de uitvoering van assuranceopdrachten.
• Voeren van afrondende besprekingen met cliënten.
• Onderhouden en uitbreiden van ons relatiebestand.
• Signaleren van advieskansen.
• Onderhouden van vaktechnische informatie en dit doorvertalen
naar de praktijk.
Het betreft een veelzijdige en bovenal uitdagende functie in een informele
organisatie waarbij je samenwerkt met een hechte groep collega’s.

Wij vragen een medewerk(st)er die:
• Een afgeronde opleiding Accountancy (RA) heeft of in de eind fase zit.
• Ervaring heeft in de controlepraktijk.
• Fungeert als teamspeler met een klantgerichte en commerciële instelling.
• Collegiaal en accuraat is.
• Communicatief vaardig is.
• Een positieve en initiatiefrijke instelling heeft.
• Affiniteit met zowel de profit- als de non-profitsector is een pré.
• Zelfstandig kan werken.

Bij interesse in deze functie kun je je schriftelijke
sollicitatie met uitgebreid cv sturen naar:

M&P Audit B.V.
t.a.v. de heer J. Zomer

Wij bieden:
• Een goede balans tussen privé en werk.
• Een zeer uitdagende en veelzijdige functie.
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
• Ruime ontplooiingsmogelijkheden.
• Een prettige en gemoedelijke werksfeer.

j.zomer@mulderijenpartners.nl
Neem voor nadere inlichtingen contact op met

Acquisitie naar aanleiding van deze

Jeffrey Zomer op telefoonnummer 0528-232 323.

advertentie wordt niet op prijs gesteld.

