
   
 

   
 

 
 
 
 
Smit Accountants & Belastingadviseurs en CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, 
zijn in Ermelo gehuisvest aan de Paul Krugerweg 39. Beiden hebben een vacature voor 18 uur per week, 
welke bij voorkeur ingevuld wordt door één medewerker. Ben jij op zoek naar afwisseling? Dan is dit zeker 
iets voor jou! 
 
Smit heeft een vacature voor:    CBB heeft een vacature voor: 

Beginnend Assistent Accountant  Financieel Medewerker 
voor 18 uur per week      voor 18 uur per week 
 
 
Werkzaamheden 
 

• voeren van financiële – en loonadministraties (voor cliënten) 
• voorbereiden en samenstellen van jaarrekeningen en rapportages 
• voorbereiden en invullen van aangiften IB, Vpb en OB 
• aanvullende advies- en financiële werkzaamheden. 

 

Functie-eisen 

De medewerker die wij zoeken heeft een opleiding op MBO-niveau 4 afgerond, bijvoorbeeld MBO 
Accountancy/Bedrijfseconomie. Bij voorkeur enige ervaring als beginnend assistent accountant binnen een 
MKB-kantoor. Kennis van en ervaring met het voeren van loonadministratie, financiële informatiesystemen 
en te gebruiken software (o.a. Excel en Exact-online) is een must. 
 
Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen: 

• nauwkeurig 
• zelfstandig kunnen werken 
• cijfermatig inzicht 
• communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 
• klantgericht en klantvriendelijk ingesteld 
• goed kunnen samenwerken 
• flexibel 

 
Bedrijfsprofiel Smit en CBB 

Smit Accountants & Belastingadviseurs is een eigentijds accountants- en belastingadvieskantoor. Vanuit 
ons kantoor in Ermelo verlenen wij financiële en fiscale diensten op maat aan ondernemingen in het 
Midden- en Kleinbedrijf en particulieren. Kijk voor meer informatie op www.smitaa.nl 
Voor vragen over de functie bij Smit Accountants & Belastingadviseurs kun je contact opnemen met Gerjan 
Smit via telefoonnummer 0341 - 213005. 
 
CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, stelt lectuur beschikbaar in braille, grootletter, 
gesproken vorm en digitaal voor mensen met een leesbeperking. Kijk voor meer informatie op www.cbb.nl   
Voor vragen over de functie bij de CBB kun je contact opnemen met Gerard Cornet, directeur, via 
telefoonnummer 0341 565481. 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 7 oktober a.s. naar Smit Accountants & 
Belastingadviseurs/CBB 
Paul Krugerweg 39 
3851 ZH  ERMELO 
Of per e-mail naar: secretariaat@cbb.nl 

 

http://www.cbb.nl/

