(Accountant) relatiebeheerder
Wil jij een topprestatie leveren voor diverse cliënten in de echte economie? Geeft het jou energie
om te sparren met cliënten en met je team? Ben jij een scherpe analyticus met een moderne visie
op de accountancy? Dan is dit jouw uitdaging! Bekijk hier wat jij als accountant relatiebeheerder bij
DRV in Rotterdam kan betekenen.
Jouw functie als (accountant) relatiebeheerder
Als(accountant) relatiebeheerderbij Moore DRV help je de samenstelpraktijk groeien. Je denkt
mee,ondersteunt en geeft advies aan onze klanten. Dat zijn met name ondernemers in de echte
economie. Je weet precies wat klanten bezighoudt en wat ze verwachten. Daarbij houd je de
richtlijn van de beroepsgroep scherp in het oog. Het aangaan en uitbouwen van relaties zit
simpelweg in jou. Op een natuurlijke manier breid jij gestaag je bestaande klantenportefeuille uit.
Een greep uit jouw werkzaamheden:
●

Beoordelen van concept- jaarrekeningen en opstellen onderdelen van het
accountantsrapport.

●

Bewaken van de voortgang van het werk en controleren van opgestelde stukken van de
assistenten.

●

Adviseren van de klant op het gebied van bijvoorbeeld automatisering of financiering.

●

Het onderhouden en versterken van de relatie met mkb-ondernemers.

●

Het begeleiden van assistentaccountantsin hun werkzaamheden;

●

Voeren van acquisitiegesprekken om zo onze bestaande klantenportefeuille uit te breiden.

Wat zoeken wij in een (accountant) relatiebeheerder
Samen met je collega’s doe je er alles aan om onze klanten de beste inzichten, de beste
ondersteuning en het beste advies te kunnen geven. Je kunt dan ook uitstekend overweg met
diverse softwareprogramma’s. Je bent ondernemend en hebt je blik sterk naar buiten gericht. Het
deelnemen aan netwerkbijeenkomsten is voor jou vanzelfsprekend en ontwikkelingen in de regio
volg je op de voet. Daarnaast ben je:
●

Afgestudeerd AA of bijna afgestudeerd.

●

Ambitieus: je neemt het initiatief om verbeteringen in de organisatie te stimuleren en hebt de
drive om te groeien;

●

Geïnteresseerd om jezelf teblijvenontwikkelen in een omgeving die steeds verder digitaliseert
en automatiseert;

●

Op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak en is vaktechnische kennis groot.

●

Ook maar een mens en dat is precies waarom wij veel waarde hechten aan een goede werkprivébalans.

Werken bij de samenstelpraktijk in Rotterdam
Moore DRV heeft verschillende vestigingen door heel Zuidwest-Nederland. Als onze nieuwe
collega in Rotterdam werk je samen met ruim 80 andere collega’s verspreid over de fiscale praktijk,
samenstelpraktijk, auditpraktijk en enkele gespecialiseerde adviesdiensten. Samenwerken met
verschillende disciplines betekent dat we snel kunnen schakelen en nóg meer kunnen betekenen
voor onze klanten. Samen met ongeveer 30 collega’s uit de samenstelpraktijk werk je dagelijks
samen voor verschillende ondernemers in de echte economie. Er wordt hard gewerkt in ons mooie
nieuwe pand dichtbij de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt er
ook regelmatig een borrel gedronken op ons mooie dakterras. Ook gaan de collega’s regelmatig
samen lunchen of iets drinken in het centrum van de stad. Plezier van de werknemers staat bij
Moore DRV voorop. Daar proberen we ook in het werk zelf voor te zorgen door continu nieuwe
uitdagingen te bieden. Wil je verder doorgroeien, meer verantwoordelijkheid of een ander type
klanten? Dat is bij ons geen probleem.
Wat wij jou bieden als (accountant) relatiebeheerder
●

Een goed salaris.

●

Als nieuwe collega ontvang je een welkomstbonus, omdat we super blij zijn dat jij ons team
komt versterken!

Carrièreniveau:
Young professional (2-8 jaar)
Opleidingsniveau:
HBO
Uren per week:
32 - 40 uur
Vakgebied:
Accountancy Samenstel
Vestiging:
Rotterdam

●

28 vakantiedagen.

●

Mogelijkheid om 6 extra vakantiedagen per jaar bij te kopen. Wil je er een keer goed tussen
uit? Eenmaal per 3 jaar heb je de optie om 10 extra vakantiedagen bij te kopen!

●

Laptop en mobiele telefoon.

●

Pensioenregeling en bedrijfsfitnessregeling.

●

Onbeperkt aantal trainingen via de DRV Academie en deelname aan externe congressen.

●

Goede werk-privébalans.

●

Individueel mentorschap en de mogelijkheid om zelf mentor te zijn.

●

Leuke uitjes met de personeelsvereniging.

En niet onbelangrijk: je krijgt alle ruimte en ondersteuning om jezelf te ontwikkelen én houdt
voldoende tijd over voor sporten en andere leuke dingen. Wil je je vakinhoudelijk of op persoonlijk
vlak verder verdiepen? Dan regelen we de training die past bij je wensen. En wil je snel
doorgroeien tot manager? Geef je ambities aan bij je mentor en stippel samen een route uit voor
jouw verdere ontwikkeling.

