Wietze van der Wijk
Adviseren
Boekhouden
Coachen

Zoekt een

AGRARISCH ADVISEUR
DIT KAN JE
• Fungeren als zelfstandig aanspreekpunt voor agrarische ondernemers
• Onderhouden van de bestaande klantenportefeuille en actief netwerken
om nieuwe klanten aan Wietze van der Wijk ABC te binden
• Ondersteunen van de directeur en collega’s op vlak van accountancy,
bedrijfskunde en fiscaliteit
DIT KRIJG JE
• Groei zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak o.m. via coaching van
de directeur
• Vrijheid en ruimte om je eigen ideeën in te brengen en uit te voeren
• Marktconform salaris en prima arbeidsvoorwaardenpakket
• Werken in een persoonlijk, hecht team
Ons kantoor in Terwispel is al 12½ jaar een kleinschalig, klantgericht kantoor
met veel klanten in de agrarische sector. Wij zoeken een relatiebeheerder
die graag direct bij de klant aan tafel zit. Iemand die na de analyse ook de
oplossingen bedenkt en realiseert. Je kunt goed communiceren en helpt
onze ondernemende klanten verder.
We zijn gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies, financieringsvraagstukken, bedrijfsontwikkeling en -overname en verzorgen administratieve,
bedrijfskundige en juridische dienstverlening. We kiezen bewust voor het
werken vanuit huis en dichtbij de klanten. Bij ons ervaar je elke dag wat je
werk betekent voor ondernemers, de lokale economie en de samenleving.
Echte verbondenheid, zakelijk én maatschappelijk, is daarbij de basis.
Iedere klant bij Wietze van der Wijk ABC heeft een eigen contactpersoon.
Iemand die zowel de actuele cijfers als de lange termijn kent. Waar nodig
met inzet van specialisten, komen we tot de beste oplossingen, altijd vanuit
betrokkenheid, inleving en een ondernemende instelling. We hechten veel
waarde aan een plezierige, gelijkwaardige werksfeer. Op termijn is het
gewenst dat je gaat toetreden als vennoot.
Als dit jou aanspreekt, maken we graag kennis. Stuur dan je CV naar
info@wvanderwijk.nl.
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