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RELATIEBEHEERDER
 / ADVISEUR 

(32-40 UUR)

RELATIEBEHEERDER
Vacature

JOUW TAKEN
  Bespreken jaarrekeningen en 

 (pro-actief) adviseren van klanten op 
alle voorkomende vraagstukken

  Relatiebeheer van eigen 
klantenportefeuille

  Verzorgen van diverse fi scale 
aangiften

  Onderhouden van netwerkrelaties
  Intern ondersteunen van fi scalisten 

en accountants

FUNCTIEVEREISTEN
  HBO werk- en denkniveau
  Relevante werkervaring
  Communicatief vaardig, enthousiast, 

analytisch en klantgericht

WIJ B IEDEN
  Marktconform salaris

  Informele werksfeer

  Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
  Doorgroei tot directieniveau

Trommelen biedt je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak. 
Herken je jezelf in één van bovenstaande vacatures en heb je interesse, stuur dan jouw motivatie en CV naar meady@trommelen.nl

ADMIN ISTRATIE                  BELASTINGZAKEN                          VERMOGENSPLANNING
AGRARISCH ADVIES         INTERNATIONAAL ADVIES             F ISCAAL ADVIES

De werkwijze van Trommelen kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, waarin de 
behoefte van de klant centraal staat.Trommelen is een organisatie met 40 medewerkers 
verdeeld over 2 locaties. Wij zijn werkzaam op fi nancieel en fi scaal gebied voor onze klanten
 in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en particulieren.

ASSISTENT ACCOUNTANT
(32-40 UUR)

Vacature

Als assistent accountant ben je verantwoordelijk voor de administratieve 
verwerking van je klantenportefeuille en ondersteun je jouw collega’s op 
fi nancieel en fi scaal gebied.

Als relatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor de administratieve 
verwerking van je klantenportefeuille en ondersteun je jouw collega’s op 
fi nancieel en fi scaal gebied.

JOUW TAKEN
  Voorbereiden en opstellen 

jaarrekeningen
  Voorbereiden en opstellen fi scale 

aangiften
  Verzorgen BTW-aangiften, 

buitenlandse teruggave en listing 
naar belastingdienst en klant

  Intern ondersteunen van fi scalisten 
en accountants

  Onderhouden van klantcontact

FUNCTIEVEREISTEN
  HBO werk- en denkniveau
  Relevante werkervaring
  Communicatief vaardig, enthousiast, 

analytisch en klantgericht

WIJ B IEDEN
  Marktconform salaris

  Informele werksfeer

  Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen

Als accountant ben je verantwoordelijk 
voor de administratieve verwerking van je 
klantenportefeuille en ondersteun je jouw 
collega’s op financieel en fiscaal gebied.

Wij zijn op zoek naar een ACCOUNTANT
 (32-40 uur)

Naast het administratiekantoor heeft Trommelen 
de bevoegdheid om de naam accountantskantoor 
te dragen. Dus... Wij zijn op zoek naar een 
nieuwe topper die ons ‘accountancy team’ komt 
versterken.

Jouw werkzaamheden als accountant:
Je bent als accountant mede gezichtsbepalend voor 
de organisatie. Ook ben je verantwoordelijk voor je 
eigen klantenportefeuille, voert adviesopdrachten 
uit en geef je leiding aan onze collega’s. Daarnaast 
beheers je de vaktechniek en geef je verklaringen 
af. Kortom, een vacature met veel flexibiliteit en 
eigen invulling.

Wat verwachten wij?
■ Een ondernemende en klantgerichte 

instelling.
■ Afgestudeerd AA.
■ Ambitieus en doelgericht.
■ 32 / 40 uur per week beschikbaar.

En... bij Trommelen kom je terecht in een informeel 
team!

Wat bieden wij?
Op het kantoor bij Trommelen heerst een 
informele-, persoonlijke-, maar ook zeker flexibele 
werksfeer. Voor jouw werkzaamheden bieden wij 
een passend salaris en de mogelijkheid om jezelf 
constant door te ontwikkelen op persoonlijk en 
zakelijk vlak. Er zijn zelfs doorgroeimogelijkheden 
tot directie-/partnerniveau.

Trommelen biedt je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Zowel op persoonlijk als op 
vakinhoudelijk vlak. Herken je jezelf in één van bovenstaande vacatures en heb je interesse, 

stuur dan jouw motivatie en CV naar louise@trommelen.nl

De werkwijze van Trommelen kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, waarin de
behoefte van de klant centraal staat.Trommelen is een organisatie met 40 medewerkers
verdeeld over 2 locaties. Wij zijn werkzaam op financieel en fiscaal gebied voor onze klanten
in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en particulieren.
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Als relatiebeheerder/adviseur ben je 
verantwoordelijk voor de administratieve 
verwerking van je klantenportefeuille en 
ondersteun je jouw collega’s op financieel en 
fiscaal gebied.

Wij zijn op zoek naar een
RELATIEBEHEERDER / ADVISEUR 

(32-40 uur)

Bij Trommelen zijn wij op zoek naar nieuwe 
enthousiaste collega’s! Werken bij Trommelen 
betekent werken in een informele organisatie waar 
de ontwikkeling van jouw talent centraal staat. 
Ben jij onze nieuwe collega? Ons team staat te 
trappelen om je met open armen te ontvangen! Je 
gaat deel uitmaken van ons team met 37 collega’s, 
verdeeld over onze kantoren in Alphen NB en 
Etten-Leur.

Jouw werkzaamheden als relatiebeheerder / 
adviseur:
Vanaf dag één krijg je de verantwoordelijkheid 
over een eigen klantenportefeuille. Je dagelijkse 
werkzaamheden zullen onder andere bestaan 
uit het bespreken van de jaarrekeningen en het 
geven van een passend advies aan klanten op 
basis van jouw analyse en andere voorkomende 
vraagstukken. Voor jouw eigen klanten ga je zoveel 
mogelijk uit handen nemen. Zo verzorg je ook de 
fiscale aangiften en onderhoudt je de verschillende 
netwerkrelaties. Naast het klantcontact biedt je 
ook interne ondersteuning aan onze fiscalisten en 
accountants. Kortom, veel afwisseling, vrijheid en 
verantwoordelijkheid.

Wat verwachten wij?
Je bent in het bezit van een HBO diploma en 
hebt relevante werkervaring opgedaan. Naast 
deze formele vereisten is het in onze organisatie 
belangrijk dat je beschikt over communicatieve 
vaardigheden, een enthousiaste uitstraling hebt 
en analytisch te werk gaat met een klantgerichte 
benadering. Herken jij jezelf hierin? Dan kunnen wij 
niet wachten om met je in gesprek te gaan.

Solliciteer hier
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(32-40 UUR)

RELATIEBEHEERDER
Vacature

JOUW TAKEN
  Bespreken jaarrekeningen en 

 (pro-actief) adviseren van klanten op 
alle voorkomende vraagstukken

  Relatiebeheer van eigen 
klantenportefeuille

  Verzorgen van diverse fi scale 
aangiften

  Onderhouden van netwerkrelaties
  Intern ondersteunen van fi scalisten 

en accountants

FUNCTIEVEREISTEN
  HBO werk- en denkniveau
  Relevante werkervaring
  Communicatief vaardig, enthousiast, 

analytisch en klantgericht

WIJ B IEDEN
  Marktconform salaris

  Informele werksfeer

  Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
  Doorgroei tot directieniveau

Trommelen biedt je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak. 
Herken je jezelf in één van bovenstaande vacatures en heb je interesse, stuur dan jouw motivatie en CV naar meady@trommelen.nl

ADMIN ISTRATIE                  BELASTINGZAKEN                          VERMOGENSPLANNING
AGRARISCH ADVIES         INTERNATIONAAL ADVIES             F ISCAAL ADVIES

De werkwijze van Trommelen kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, waarin de 
behoefte van de klant centraal staat.Trommelen is een organisatie met 40 medewerkers 
verdeeld over 2 locaties. Wij zijn werkzaam op fi nancieel en fi scaal gebied voor onze klanten
 in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en particulieren.

ASSISTENT ACCOUNTANT
(32-40 UUR)

Vacature

Als assistent accountant ben je verantwoordelijk voor de administratieve 
verwerking van je klantenportefeuille en ondersteun je jouw collega’s op 
fi nancieel en fi scaal gebied.

Als relatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor de administratieve 
verwerking van je klantenportefeuille en ondersteun je jouw collega’s op 
fi nancieel en fi scaal gebied.

JOUW TAKEN
  Voorbereiden en opstellen 

jaarrekeningen
  Voorbereiden en opstellen fi scale 

aangiften
  Verzorgen BTW-aangiften, 

buitenlandse teruggave en listing 
naar belastingdienst en klant

  Intern ondersteunen van fi scalisten 
en accountants

  Onderhouden van klantcontact

FUNCTIEVEREISTEN
  HBO werk- en denkniveau
  Relevante werkervaring
  Communicatief vaardig, enthousiast, 

analytisch en klantgericht

WIJ B IEDEN
  Marktconform salaris

  Informele werksfeer

  Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen

Als Fiscalist(e) ben je verantwoordelijk voor de fiscale advisering van de 
klantenportefeuille en ondersteun je jouw collega’s op fiscaal gebied. 

Wij zijn op zoek naar een FISCALIST(E) 
Bij Trommelen zijn wij steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste collega’s! 
We zoeken namelijk een Fiscalist(e). Werken bij Trommelen betekent werken in een 
informele organisatie waar de ontwikkeling van jouw talent centraal staat. Interesse? 
Lees dan snel verder.

Fiscalist (e)
(32/40 UUR)

Jouw werkzaamheden als Fiscalist(e):
■ Uitwerken en voorbereiden van diverse adviesopdrachten
■ Beantwoorden van vragenbrieven voor de fiscus
■ Opstellen van complexe fiscale aangiften (IB en VpB)
■ Fiscaalspecialist van collega accountants, relatiebeheerders en klanten
■ Afwisselend werk en mogelijkheid specialisatie, Internationaal of Agrarsich.  

Functievereisten:
■ Een afgeronde opleiding Fiscaal Recht en/of Fiscale Economie
■ Uiteraard ben je op de hoogte van de actuele fiscale wet- en regelgeving
■ Communicatief vaardig
■ 2 jaar relevante werkervaring is een pré

Wij bieden:
■ Passend salaris            
■ Informele, persoonlijke en flexibele werksfeer
■ Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Er zijn zelfs doorgroeimogelijkheden tot 

directieniveau.

Trommelen biedt je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Zowel 
op persoonlijk als vakinhoudelijk vlak. Herken je jezelf in deze vacature en heb je 

interesse, neem dan vandaag nog contact met ons op! Laat je gegevens achter via het 
contactformulier op de website of benader ons direct via louise@trommelen.nl. 

De werkwijze van Trommelen kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, waarin de
behoefte van de klant centraal staat.Trommelen is een organisatie met 40 medewerkers
verdeeld over 2 locaties. Wij zijn werkzaam op financieel en fiscaal gebied voor onze klanten
in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en particulieren.
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Solliciteer hier


