
 

 

 
 

 
 

 

 
Vacature: Klantadviseur accountancy 

Deeltijd 20-28 uur. 

 
 

Goossens Belastingadviseurs is een full service adviesorganisatie. Door onze brede 
dienstverlening kunnen we klanten van een compleet advies voorzien. Wij bedienen 

klanten in vele sectoren, waarbij we totaalconcepten aanbieden om ondernemers zoveel 

mogelijk te ontzorgen. Wij overzien het fiscale landschap en maken graag een concrete 
vertaalslag naar de situatie per bedrijf. Kwaliteit staat boven kwantiteit! 

 
Jouw profiel 

De combinatie van administratieve en fiscale werkzaamheden passen uitstekend bij jou. 

Je staat de klant graag bij en ontzorgt, begeleid en adviseert haar. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: 

 

- Onderhouden van klantcontact; 
- Verwerken van bedrijfsadministraties; 

- Zelfstandig verzorgen van het jaarwerk; 
- Opstellen van aangiften OB, IB en VPB. 

 

Klantgericht te werk gaan is binnen deze functie erg belangrijk. Samen met de klant 
bereik je de gestelde doelstellingen. 

 
- Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of vergelijkbaar; 

- Je hebt recente werkervaring binnen de accountancy; 

- Je hebt fiscale kennis en houdt deze ook bij; 
- Je bent accuraat, zelfstandig en klantgericht ingesteld. 

 
Jouw werk in het kort 

Je bent dagelijks met klanten in contact en bespreekt hoe zij hun gestelde doelstellingen 

kunnen realiseren. Je adviseert, op basis van het klantcontact en de 
bedrijfsadministratie, over onze producten en diensten. Daarnaast ben je bezig met 

acquisitie om jouw klantenportefeuille te vergroten. 

 
Wat bieden we jou? 

We geloven dat goed in je vel zitten cruciaal is om goed te presteren. Daarom heeft een 
goede werk-privé-balans prioriteit. Wij investeren in innovatie, wij geven onze 

medewerkers vertrouwen en stimuleren hun ideeën. 

 
Verder bieden we: 

- een marktconform salaris; 
- pensioenregeling; 

- reiskostenvergoeding; 

- Goossens Academy voor je persoonlijke ontwikkeling; 
- open bedrijfscultuur; 

- enthousiaste collega’s. 

 
Solliciteer direct! 

Wil jij onderdeel zijn van ons team? Solliciteer dan direct en stuur je cv mee.  
Vragen? Neem contact op met Patrick Goossens (patrick@kantoorgoossens.nl) 

https://www.kantoorgoossens.nl/goossens-academy/

