
Relatiebeheerder / Assistent-accountant (32 - 40 uur)  
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als Relatiebeheerder? Werk jij graag aan een veelzijdig 
klantenbestand? Wil jij kunnen sparren en meedenken met ondernemers over financiële en fiscale 
vraagstukken? Wil jij werken binnen een hecht kantoor, in hartje Rosmalen, waar zowel kennis als 
humor worden gedeeld? Dan hebben wij de ideale vacature voor jou! 
 
Wat is jouw uitdaging als Relatiebeheerder? 

 
Hanenberg ABC is een administratie- en assurantiekantoor dat bedrijven en particulieren voorziet 
van deskundig advies, bemiddeling en administratieve werkzaamheden op financieel gebied. 

 
Je gaat aan de slag in een klein team waar je op den duur zelfstandig je eigen klantenportefeuille gaat 
beheren, dat zal bestaan uit zowel particulieren, ZZP’ers als DGA’s in het midden- en kleinbedrijf. 
Met jouw expertise en actuele vakkennis zorg jij ervoor dat de financiële situaties van klanten altijd 
inzichtelijk zijn op basis waarvan zij de juiste keuzes kunnen maken; de klant is “in control”. Jij speelt 
daarin een belangrijke rol! Een rol waarin je de vrijheid krijgt om deze met eigen initiatief invulling te 
geven en jezelf prominent neer te zetten. 

 
Wat zijn je hoofdtaken en verantwoordelijkheden? 

 
In de rol van Relatiebeheerder ligt de nadruk op het zelfstandig opstellen van jaarrekeningen, het 
beoordelen van de administraties voor het opstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van 
tussentijdse rapportages en belastingaangiften; de aangiftes inkomstenbelasting spelen hierbij een 
belangrijke rol. 

 
Daarnaast ben jij de gesprekspartner en zowel financieel als fiscaal adviseur van de klant; je gaat op 
zoek naar het verhaal achter de cijfers, waarbij je een belangrijke signaalfunctie hebt naar andere 
adviesmogelijkheden. Hierbij leg je eventuele klantbehoeftes op de juiste plek binnen de organisatie. 
 
Een greep uit jouw verantwoordelijkheden: 

• Het opstellen van de jaarrekening. 
• Beoordelen van administraties voor het opstellen van de jaarrekening. 
• Het verzorgen en reviewen van (complexe) belastingaangiften, zoals inkomstenbelasting, 

vennootschapsbelasting en omzetbelasting, en advisering hieromtrent. 
• Proactieve advisering over o.a. investeringsregelingen, bedrijfsoverdracht, aanschaf 

(on)roerende zaken en verbetertrajecten in relatie tot de bedrijfsvoering; 
• Het onderhouden van contacten met belastingdienst, uitvoeringsinstellingen sociale 

zekerheid (o.a. UWV) en overige relevante instanties. 

 
Wat hebben wij je te bieden? 

 
Er spelen bij onze klanten een verscheidenheid aan fiscale, administratieve en juridische zaken. Wat 
jou de kans geeft om je in de breedte te ontwikkelen en de mogelijkheid geeft om jouw actuele 
fiscale en administratieve kennis uit te breiden! 

 
• Goed salaris! Goede mensen willen ook goed betaald worden en dat begrijpen wij. 
• 25 vakantiedagen. 
• Cursus- en opleidingsmogelijkheden, zodat je jezelf kan blijven ontwikkelen. 
• Pensioenregeling en collectieve WGA-aanvullingsverzekering. 
• Mogelijkheden tot afsluiten van verzekeringen tegen gunstige voorwaarden. 



• Kosteloos advies voor een hypotheek of levensverzekering. 
• Iedere dag een lekkere lunch van de zaak. 

 
Wat neem je mee? 

 
• Je hebt een afgeronde hbo opleiding Accountancy, SPD, Finance & Control, Fiscaal Recht of 

Fiscale Economie. 
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen de samenstel- en aangiftepraktijk.  
• Ben je geregistreerd belastingadviseur (RB / FA / FB / CB)? Dan heb je een voorsprong! 
• Je hebt ervaring met belasting- en boekhoudsoftware; Hanenberg ABC maakt o.a. gebruik 

van Elsevier, Nextens en Exact Online. 
• Goede beheersing van de Engelse taal is een pré. 
• Je bent woonachtig binnen een reisafstand van maximaal 30 minuten van Rosmalen / Den 

Bosch. 

 
Waar ga je werken? 

 
Hanenberg ABC is een hecht familiebedrijf met een open cultuur en waar de lijntjes kort zijn. Met ons 
motto ‘Financieel vertrouwd’, bieden wij sinds 1994 brede onafhankelijke financiële dienstverlening 
aan zowel particulieren als ondernemers. We zijn daarmee hét loket voor het complete pakket aan 
financiële diensten. 
 
Het administratiekantoor is er voor de volledige financiële administratie van IB-ondernemers en 
B.V.’s. Bij het assurantiekantoor kunnen particulieren en ondernemers terecht voor hypotheken, 
schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenadvies, inkomensverzekeringen en sparen, 
beleggen en lenen.  
 
Beide disciplines zijn in één bedrijf ondergebracht. Door intensieve samenwerking van beide teams 
worden kennis en dienstverlening optimaal ingezet. En dat is juist de meerwaarde die jij aan de onze 
klanten kunt bieden.  
 
Benieuwd naar je toekomstige collega’s? www.hanenbergabc.nl/ons-kantoor/wie-zijn-wij/  

 
Interesse? Solliciteer dan direct!  

 

http://www.hanenbergabc.nl/ons-kantoor/wie-zijn-wij/

