Bij Tijssen cs nemen we graag zorgen uit handen. En niet zonder succes. Voor meer dan 1.000 zakelijke en ruim
3.000 particuliere klanten zijn we al meer dan 50 jaar een klankbord, sparringpartner en financieel deskundige.
Door dit samenspel bereiken we het optimale resultaat.
Wij zeggen graag ja tegen nieuwe klanten die ook op zoek zijn naar meerwaarde door samenspel.
Daarom willen we groeien en zijn we op zoek naar een ambitieuze:

Medewerker fiscale aangiftepraktijk

Als aangiftemedewerker richt je je voornamelijk op het zelfstandig opstellen van belastingaangiften inkomstenbelasting, het opstellen
van bezwaarschriften en het controleren van aanslagen en het beantwoorden van fiscale en financiële vragen. Je hebt veel contact
met klanten en wordt ook hun eerste aanspreekpunt. Je wordt een vertrouwenspersoon voor jouw klanten. Binnen Tijssen cs heb je
meerdere collega’s op de fiscale afdeling waarmee je kunt sparren.

(Beginnend) Assistent Accountant

Als beginnend assistent richt je je op het verlenen van administratieve diensten, het samenstellen van jaarrekeningen, het uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het voorbereiden van de aangiften OB, IB en VpB. Je werkzaamheden zijn hoofdzakelijk uitvoerend
van aard. Het is dan ook echt een startersfunctie waarbij het jouw ambitie is om binnen 2 tot 3,5 jaar door te groeien.

(Zelfstandig) Assistent Accountant

Als assistent accountant richt je je op het samenstellen van jaarrekeningen van uitvoerende en adviserende aard, het uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het opstellen van de aangiften OB, IB en VpB. Je draagt samen met de relatiebeheerder zorg voor de
interne praktijkontwikkeling.
De werkzaamheden zijn zowel uitvoerend als ook adviserend van aard.
Wil je meer informatie over een van deze functies en/of ons kantoor?
Kijk dan op onze website www.tijssen-cs.nl/werken-bij
Natuurlijk kun je ook direct contact opnemen met ons kantoor.
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