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Over ROND accountants | fiscalisten

De onderneming

“Dichtbij de klant en persoonlijk betrokken, zo laat de filosofie van ROND zich in één zin beschrijven.” 

ROND accountants | fiscalisten is een kleinschalig, full-service accountantskantoor, gevestigd in een modern bedrijfsverzamelpand in Boxtel. Het 

bedrijf is opgezet door Ton Kroonen, fiscalist en René Hendriks, accountant, twee ervaren, Brabantse ondernemers die enkele jaren geleden vanuit een 

gedeelde visie de handen ineen hebben geslagen. Inmiddels heeft het bedrijf een brede klantenkring, hoofdzakelijk MKB-bedrijven,

vertegenwoordigd in vrijwel alle segmenten. 

Ontwikkelingen

“Groeien door in beweging te blijven.” 

ROND is een jonge onderneming die aangestuurd wordt door zeer ervaren krachten. De organisatie groeit organisch en om het persoonlijk contact 

met klanten te kunnen blijven borgen, zoekt het bedrijf een Assistent Accountant; iemand die het leuk vindt om naar de klant toe te gaan en contact 

te houden. Ook voegt deze persoon waarde toe aan het team van Rond door ontwikkelingen op het gebied van automatisering onder de aandacht te 

brengen en proactief (verbeter)projecten opzet om werkprocessen te optimaliseren. 
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Over ROND accountants | fiscalisten

Cultuur

– Persoonlijke betrokkenheid

– Dichtbij de klant

– Brabants; informele sfeer

– Gemoedelijk contact

Bij ROND ligt de focus op het opbouwen van langdurige relaties én het proactief ondersteunen van de klant. 

Ontwikkelingen zoals automatisering vergroten het gemak voor de klant en helpen om werkzaamheden snel en 

efficiënt uit te voeren. Juist door dit soort ontwikkelingen wordt menselijk contact nog belangrijker in het accountancy 

vak. 

ROND staat synoniem voor persoonlijke aandacht en zichtbaar blijven voor relaties in de markt. Bijvoorbeeld door van 

tijd tot tijd even te bellen. Dat hoeft niet altijd als er iets aan de hand is, maar kan ook door middel van een simpel 

telefoontje met de vraag hoe de zaken ervoor staan. Gemoedelijk contact. 
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De positie 

Positie in de organisatie

Je wordt onderdeel van een vierhoofdig team. Dit betekent dat de lijnen kort zijn en dat je intensieve begeleiding krijgt van zeer ervaren vakmensen 

op de gebieden van accountancy en fiscaliteit. De standplaats van de functie is het kantoor in Boxtel, maar na een gedegen inwerkperiode zul je ook 

zelfstandig klanten gaan bezoeken. In de functie ga je autonoom te werk. Je gaat proactief met opdrachten aan de slag en ondersteunt met name de 

accountancykant op het gebied van financiële administratie, btw-aangiftes, rapportages en advisering. 

Binnen het kantoor is er veel ruimte om door te groeien in verschillende richtingen. Als Assistent Accountant krijg je alle ruimte om jezelf te 

ontwikkelen en de vrijheid om te kiezen op welke gebieden je jezelf wil specialiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding. 

Verantwoordelijkheden

– Je draagt zorg voor de financiële administratie en btw-aangiftes van klanten;

– Ja bent verantwoordelijk voor het opstellen van diverse financiële rapportages;

– Je geeft gevraagd en ongevraagd financieel en fiscaal advies aan klanten;

– Binnen ROND ben jij degene die belangrijke ontwikkelingen (met name op het gebied van automatisering) identificeert en voorstellen doet voor 

het verbeteren van werkprocessen. 

Belangrijkste uitdagingen

– Verder professionaliseren van de dienstverlening van ROND;

– Borgen van het persoonlijke contact met klanten;

– Jezelf blijven ontwikkelen door on the job training en opleiding. 
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Het profiel

Als Assistent Accountant ga je vanuit jouw passie voor het vakgebied aan de slag met diverse financiële vraagstukken. Je bent klantgericht en goed in 

staat om jouw collega’s te ondersteunen door werk uit handen te nemen en te werken met een hoge mate van zelfstandigheid. 

Door je open persoonlijkheid en collegiale opstelling raak je betrokken bij de klant. Je voelt je op je best in een informele, op kwaliteit gerichte 

cultuur. Je hecht waarde aan een brede, allround rol en een inspirerende werkomgeving waarbinnen jij jezelf verder kan ontwikkelen in diverse 

richtingen. Bovenal ben je benaderbaar, open en zichtbaar voor zowel je collega’s als klanten.

Als onderdeel van ROND voeg jij state of the art kennis toe van (automatisering)systemen aan het team en weet jij jouw collega’s te inspireren en 

enthousiast te maken over verbetermogelijkheden. 

Achtergrond:

– Afgeronde HBO opleiding op het gebied van accountancy, finance of bedrijfseconomie; 

– 2-3 jaar ervaring bij een MKB accountantskantoor. 

– Affiniteit met automatisering en boekhoudkundige softwarepakketten. 
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Het profiel

Kerncompetenties:

– Initiatief: Je zoekt kansen en neemt daarop actie. Je handelt liever op eigen initiatief dan dat je passief afwacht.

– Kwaliteitsgerichtheid: Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen werk en aan dat van anderen; je streeft voortdurend verbeteringen na. 

– Klantgerichtheid: Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en laat zien dat je vanuit dat perspectief denkt en handelt. 

– Communiceren: Je weet ideeën en informatie in heldere en correcte taal over te brengen, zodanig dat de essentie bij collega’s overkomt en wordt 

begrepen.

– Integriteit: Handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. 

Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en integriteit.

– Ambitie: Gedrag tonen dat erop gericht is carrière te maken en succes te boeken. Investeren in de eigen ontwikkeling om dit te bereiken. 
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Het proces
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Het team 

team 

Search Rebels 

Koningsweg 2

5211 BL ‘s-Hertogenbosch

Voor meer informatie:

085 06 04 814

basecamp@searchrebels.com

www.searchrebels.com

Mark van Mil

mark@searchrebels.com

06 82497948

Kristel Peters

kristel@searchrebels.com

085 06 04 818 

Roel van Heeswijk

roel@searchrebels.com

085 06 04 818
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