
RELATIEBEHEERDER  

(fulltime)

Dit zijn jouw taken en verantwoordelijkheden:

• Je onderhoudt en ontzorgt jouw relaties;

• je bespreekt jaarrekeningen en rapportages;

• je adviseert proactief op het gebied van financiële  

   administratie, maar ook op fiscaal en juridisch vlak en  

   personele bedrijfsvoering. Dit doe je eventueel met de  

   hulp van de expertise van collega’s. 

   

Daarnaast richt je je op het uitbreiden van ons 

klantenbestand. 

Wij vragen een medewerk(st)er die:

• Een afgeronde opleiding HBO-accountancy of 

AA-opleiding heeft;

• Communicatief vaardig is en zich makkelijk beweegt 

in regionale netwerken;

• Aantoonbare relevante ervaring heeft;

• Een positieve en initiatiefrijke instelling heeft.

Het betreft een veelzijdige functie in een informele 

organisatie waarbij je samenwerkt met een hechte groep 

collega’s. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden en 

ruime ontplooiingsmogelijkheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze 

advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Mulderij & Partners, een 
zelfstandig en ondernemend 
accountantskantoor gevestigd in 
Hoogeveen, is op zoek naar nieuwe 
collega’s. Ons accountantskantoor 
is actief in Hoogeveen en 
omstreken, zowel in het MKB als in 
de sectoren zorg en onderwijs.

Wij passen onze diensten aan aan de 

specifieke wensen van onze cliënten, 

waardoor tijdige sturing mogelijk is 

en onze relaties grip houden op hun 

organisatie. 

Naast het samenstellen en

controleren van jaarrekeningen 

houden wij ons dan ook met name 

bezig met het adviseren van de 

ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan:

+ Fiscale advisering;

+ Managementrapportages;

+ Estate planning;

+ Bedrijfseconomische advisering;

+ Fusies en overnames;

+ Financieringen;

+ Juridische advisering;

+ Financiële planning;

+ Pensioenen;

+ HR-advisering;

+ Rechtsvormkeuze;

+ Startersbegeleiding.

Als je interesse hebt in één van deze 

functies ontvangen we graag je 

motivatie en cv:

    p.slomp@mulderijenpartners.nl

    t.a.v. Patrick Slomp

Je kunt voor nadere inlichtingen

contact opnemen met Patrick Slomp 

op telefoonnummer (0528) 23 23 23.

www.mulderijenpartners.nl
Stationsstraat 19, Postbus 371

7900 AJ Hoogeveen

Door de groei van ons relatiebestand  

zijn wij op zoek naar een:


