
Ben jij een assistent accountant met ambities en wil jij graag doorgroeien bij een 
innoverende en groeiende organisatie? Wij zijn op zoek naar een cijfertalent met een 
positieve en gedreven houding. Zijn gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen, persoonlijke 
groei en veiligheid belangrijke begrippen voor jou? Dan hebben wij een passende functie!

Assistent accountant voor de samenstelpraktijk (32-40 uur)

Functieomschrijving
4you accountancy & audit is aan het groeien! En jij groeit gezellig met ons mee. Als assistent accountant 
ben je onder andere verantwoordelijk voor het verwerken van administraties, het voorbereiden van 
fiscale aangiften, het onderhouden van klantcontact en het opstellen van jaarrapportages. 

In de functie kun je de volgende werkzaamheden verwachten;
 Controleren of klanten hun administratie goed uitvoeren (via de wettelijke eisen);
 Het bijhouden van de financiële administratie en passende adviezen geven;
 Het periodiek opstellen van rapportages;
 De belastingaangifte doen voor de klant;
 Een onderzoek voorbereiden en uitvoeren over en/of voor de klant;
 Het vastleggen van resultaten in rapportages en verklaringen;
 Werken voor nationale en internationaal opererende klanten;
 Een adviserende rol voor onze klanten. Voor elke vraag weet jij een antwoord.

Vacature
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4you accountancy



Wie zijn wij?
Wij zijn een snelgroeiend accountantskantoor met als hoofdlocatie Delft. Het hechte team van 
4you bestaat uit enthousiaste en hoogopgeleide professionals met verschillende leeftijden, 
achtergronden en expertises. Vakwerk leveren, innovatief bezig zijn, inspireren en plezier maken; 
dat is wat ons drijft. Gezamenlijk delen wij de liefde voor het vak.

Wij werken als team aan de missie om een toonaangevende accountantsorganisatie te zijn én te 
blijven, door op ondernemende en inspirerende wijze van toegevoegde waarde te zijn voor onze 
klanten en het maatschappelijk verkeer. 

Wat verwachten wij van jou? 
 Je bent analytisch, zelfstandig, klantgericht en communicatief sterk;
 Je beschikt over een proactieve houding, inlevingsvermogen en hecht waarde aan  
 professionaliteit en collegialiteit;
 Kennis van de wet- en regelgeving op financieel en fiscaal vlak;
 Accuraat en kritisch op jouw eigen werk;
 Scherp kunnen blijven bij routinematig en soms repetitief werk;
 Cijfermatig en analytisch inzicht om klanten te kunnen adviseren in hun beleid;
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 HBO- of WO-niveau in financiële richting
 Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring;
 Je wilt graag doorgroeien binnen het vakgebied;
 En natuurlijk een gezonde dosis enthousiasme!

Wat kun je verwachten van 4you accountancy?
 Een inspirerende werkomgeving;
 Fijne en gezellige collega’s;
 Een dienstverband voor 32-40 uur per week;
 Uitdagende en afwisselende werkzaamheden voor leuke klanten;
 Trainingen en cursussen die bijdragen aan jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling;
 Een studieregeling (ben jij er klaar voor om je AA-titel te behalen?);
 Dagelijkse wandelingen en regelmatig borrels met het team;
 Een marktconform salaris en uitstekende secondaire arbeidsvoorwaarden.

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij een vliegende start maken in de accountancy? En kan je niet wachten om bij ons aan de slag 
te gaan? Solliciteer direct en we kijken samen hoe jouw volgende carrièrestappen in de accountancy 
er bij 4you uit kunnen gaan zien. 

Stuur je motivatie (eventueel een videomotivatie) en CV naar: y.swanborn@4youaccountancy.nl. 
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