
 

 

 

 

 

Vacature: Boekhouder 

Deeltijd 24-32 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. Hier hoort ook het verwerken 
van de administratie bij.  
 
Jouw profiel 
Kom bij ons werken als je een passie hebt voor cijfers! En als het je tof lijkt ondernemers te ondersteunen 
bij de administratie. Ook zonder een specifieke opleiding kun je bij ons aan de slag. Wel is het van belang 
dat je op HBO/WO niveau denkt en werkt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je gestructureerd kan 
werken en dingen graag tot op de bodem uitzoekt. 
 
Wat ga je doen? 
Als boekhouder bij Goossens Belastingadviseurs ben je verantwoordelijk voor de administratie en aangiftes 
van inspirerende ondernemers. We verwerken alles in een online boekhoudsysteem. Als je bij ons werkt 
ben je voor de ondernemers het aanspreekpunt via e-mail en telefoon. 
 
In het kort de werkzaamheden: 

• Controleren van de administraties van kleine ondernemers en freelancers (denk aan inkomsten en 
uitgaven, jaarrekeningen en belangrijke documenten zoals hypotheek e.d.); 

• Jaarrekeningen opstellen en de balans sluitend maken; 
• Het opstellen en versturen van de aangifte omzetbelasting en suppleties  
• Voorbereiden van de aangifte inkomstenbelasting; 
• Vragen die jouw klanten over hun onderneming hebben beantwoorden; 
• Meedenken met het verbeteren van de klantervaring. 

 
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 met 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/

