CONTROLELEIDER CONTROLEPRAKTIJK
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs is op zoek naar jou!
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs is op zoek naar jou! Als collega
in de controlepraktijk ligt er voor jou een uitdagende toekomst in het vooruitzicht.
Wat ga je doen?
•J
 e bent (mede) verantwoordelijk voor de planning en goede uitvoering van
opdrachten, verzorgt de communicatie met de cliënt en bewaakt de doorlooptijd
van controleopdrachten voor of bij (internationale) cliënten
•B
 innen jouw rol stuur je assistenten aan en verricht je zelfstandig complexere
controlewerkzaamheden
•J
 e verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de audit manager
of extern accountant en bent betrokken bij alle fasen van het opdrachtproces
•h
 et leveren van een bijdrage aan de dossiervorming
•a
 anspreekpunt voor cliënten
• s ignaleren van ontwikkelingen voor of bij cliënten
Wat wordt er van je gevraagd?
• s tuderend of nagenoeg afgeronde RA-opleiding
• Je beschikt over 5 – 8 jaar relevante werkervaring
• t eamspeler die bereid is samen te werken binnen controleteams
•g
 oede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
•a
 mbitieus met een professioneel kritische houding
•E
 rvaring op het gebied van samenstelwerkzaamheden is een pré
•P
 ositieve bijdrage aan een informele organisatie
Wat is Daamen & van Sluis?
•W
 ij zijn een sterke accountants- en belastingadviesorganisatie in de regio
Rijnmond.
•W
 e bieden uitdagende werkzaamheden en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
•W
 e zijn groot genoeg voor een professionele werkwijze met het accent op
kwaliteit en klein genoeg om onze cliënt persoonlijk te kennen.
•W
 e hebben een sterk groeiende (internationale) praktijk met cliënten in
verschillende branches
•W
 e zijn een multidisciplinaire organisatie met in totaal 40 inspirerende collega’s
•W
 e zijn een informeel kantoor met een goede balans tussen werk en privé.
Ofwel: Heb je interesse in deze functie van controleleider dan maken we graag
kennis met je in een persoonlijk gesprek. Solliciteren kan door het sturen van je CV
en persoonlijke motivatiebrief aan Wim van Sluis (wvsluis@daasluis.nl) en/of Gert
Abma (gabma@daasluis.nl) Wil je meer weten over de functie of onze organisatie?
Neem dan contact op met Wim of Gert.
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