Ben je recent afgestudeerd of ga je binnenkort afstuderen en op zoek naar
een uitdagende functie met inhoud op Aruba?

PLUS is opzoek naar versterking van het TeamPlus op het gebied van Accountancy en
Controlling.
Bij PLUS, krijg je de unieke kans om op diverse opdrachten en met diverse klanten te
werken. Het TeamPlus bestaat uit een evenwichtige mix van jonge talenten en ervaren
medewerkers.
Verantwoordelijkheden

Je gaat aan de slag binnen een jong,
enthousiast en proactief team waarbij
je niet alleen naar cijfers kijkt maar
ook naar de bedrijfsprocessen
erachter en in het bijzonder naar het
individu;
Tijdens de interim-controle breng je
samen met je team de processen in
kaart om vervolgens tijdens de
jaareindecontrole verschillende posten
te controleren;
Naast de controlewerkzaamheden die
je uitvoert, ben je ook bezig met
beoordelings- en
samenstellingsopdrachten. Er zijn
verschillende mogelijkheden om je te
ontwikkelen op persoonlijke vlak. Zo
kun je je onder andere bezighouden
met coachen, innovatie, data-analyse
en kwaliteitsverbetering;
Je krijgt persoonlijke en
vakinhoudelijke begeleiding van
ervaren collega’s om jouw
ontwikkeling te accelereren.

Eisen

Je bent recent afgestudeerd of gaat
binnenkort afstuderen en hebt bij
voorkeur relevante werkervaring
opgedaan tijdens een (bij)baan of
stage;
Je hebt een (bijna) afgeronde HBO- of
WO-opleiding in de richting van
Accountancy en Controlling of je hebt
een aantoonbare affiniteit met
Accountancy;
Je kunt zowel in het Nederlands als
Engels goed communiceren.
Je vindt het leuk om in diverse teams
te werken;
Je bent analytisch, een
initiatiefnemer, ambitieus en het
leveren van kwaliteitswerk is voor jou
vanzelfsprekend.

Wat wij je bieden

Bij PLUS krijg je de kans om je talenten te blijven ontwikkelen via diverse
opleidingsprogramma’s. Daarbij gaat het niet alleen om vakinhoudelijke
vaardigheden, maar ook om de ontwikkeling van ‘soft skills’ zoals communicatieve
vaardigheden. We stimuleren je om zelf de verantwoordelijkheid en regie te houden
over je loopbaan. Verder bieden wij een prima salaris, uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. We vinden het belangrijk dat je een
goede balans vindt tussen werk en privé.
Wat je nog meer kan verwachten bij PLUS:
Werk aan interessante opdrachten met een sterk innovatief karakter bij een
gevarieerde en uitdagende groep klanten;
Samenwerken doen we in diversiteit. We werken in een omgeving waarin
'gelijkheid in diversiteit' in ons beleid is verankerd, wat leidt tot betere
teamresultaten.

Iets voor jou?

Solliciteer dan direct! Neem contact met ons op en stuur je CV naar
HR@PlusAccountants.com Bezoek onze website, Facebook of LinkedIn voor meer
informatie!

Bij ons staat de mens centraal hetgeen zich o.a. manifesteert in onze slogan

The focus is on you!

