Senior assistent-accountant
Rogaar Winstadvies gaat uitbreiden en is op zoek naar een senior assistentaccountant. Ben jij toe aan een volgende stap? Ben jij de fiscale vraagbaak,
word je warm van jaarrekening technische vraagstukken en help je graag
jouw collega’s de voortgang te bewaken?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat heb je in je bagage:
•
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde relevante opleiding op HBO niveau
je bent een beetje bijdehand
maar vooral doortastend
Je raakt niet uitgepraat over de fiscale wetgeving voor zzp’ers en
mkb’ers maar
bent allrounder en deelt deze kennis met je collega’s.
Je controleert de jaarcijfers en aangiften van collega’s en
hebt advies-ervaring in de taal van de ondernemer.
Humor, empathie en sensitiviteit.

Ben je iemand die ook graag bezig is met het verwerken van de administratie
dan is een combinatie zeker mogelijk.

Wie zijn wij
Rogaar Winstadvies helpt ondernemers financiële vrijheid ervaren, zodat zij
de juiste basis hebben om beslissingen te maken. Wij zijn een fiscaal en
financieel dienstverlener voor de online ondernemer.
Onze missie is dat de ondernemer grip op cijfers heeft en niet alleen met
plezier het geld beheert maar ook met plezier onderneemt. Wij houden
uiteraard van tevreden klanten dus doen wij altijd een stap extra om onze
waarde te laten zien!
Het team bestaat uit vijf enthousiaste medewerkers. Wij houden van humor
en hebben de ambitie om door te groeien naar een team van 15
medewerkers in 2026.
Amanda Rogaar is de eigenaar van het bedrijf en gecertificeerd Profit First
Professional. Profit First is dé cashflowmethode die de ondernemer financieel
inzicht geeft zodat de financiële doelen ook behaald worden. Zij heeft zelfs
de Award Profit First Professional gewonnen en is daar reuze trots op. Zij houdt
zich dan ook voornamelijk bezig met advieswerk en coachingstrajecten.
Wij bieden je de ruimte om je tot winstadviseur te ontwikkelen en daar
klanten bij te helpen.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zorgen voor onderlinge verbinding en betrokkenheid.
Daarom is het belangrijk dat je jezelf hier in herkent en dit in je DNA zit.
Oprecht: wat we doen en denken komt overeen met wat we zeggen.
Toegankelijk: in een open en relaxte sfeer luisteren en praten we met elkaar
als team en uiteraard ook met onze klanten.
Daadkracht: better done than perfect.
Humor: ontspannen is belangrijk dus we lachen graag
Leergierig: we leren van elkaar en geven elkaar opbouwende feedback
Respect: het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. Altijd met
respect voor elkaar.

Salaris
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en gebaseerd op ervaring en
leeftijd.
Je werkt een aantal dagen op kantoor en ook werken vanuit huis behoort tot
de mogelijkheden. Je bent minimaal 16 uur beschikbaar, uitbreiding naar
meer uren is mogelijk.
Voel jij je als een vis in het water als je deze vacature leest en sta je te
popelen om te beginnen? Stuur je motivatiebrief en CV vóór 15 april naar
amanda@rogaaradministratie.nl
Voor meer informatie over Rogaar Winstadvies kijk op rogaaradministratie.nl
Alleen reacties met een motivatiebrief en CV worden in behandeling
genomen. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op maandag 19 april.

