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          Werken in een

NBC VACATURES

inspirerende omgeving

Assistent accountant m/v
fulltime (40 uur)

Wij zoeken een ambitieuze assistent-accountant die cijfermatig goed 
onderlegd is. Je hebt de ambitie om je te ontwikkelen tot een goede 
adviseur en je hebt interesse in de IT. Dit betekent dat je voortdurend 
meedenkt met onze klanten en hen pro-actief op weg helpt bij het 
verbeteren van hun bedrijfsvoering.

Applicatie-beheerder m/v
32-40 uur per week

Ben jij een innoverende Business Process & IT consultant, die de verbinding 
kan leggen tussen management, werkvloer en IT-processen? We zoeken 
iemand met een creatief, open en nieuwsgierig karakter, die klant- en re-
sultaatgericht is, kansen ziet en daarbij de focus blijft houden op kwaliteit. 
Je krijgt daarbij verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.

(Accountant) 3 Controleleiders m/v
fulltime (40 uur)

Heb jij een passie voor je vak? Heb je meerdere jaren ervaring in de 
controlepraktijk, bij voorkeur bij een wat groter kantoor. Heb je het 
gevoel dat je doorgroeimogelijkheden worden beperkt en zoek je een 
kantoor met leuke klanten, een informele sfeer en een directe benade-
ring, kom dan eens met ons praten.

(Ervaren) Salaris-administrateur m/v
minimaal 36 uur per week

Ben jij op zoek naar een kantoor waar je de ruimte krijgt om zelfstandig 
te werken en een eigen klantenportefeuille op te bouwen? Mis je de 
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen je huidige functie? 
Beschik je over een sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht? 
Kijk dan naar de mogelijkheden bij NBC/Van Roemburg & Partners B.V.

Ervaren assistent-accountant m/v
fulltime (40 uur)

Voor deze vacature zoeken wij talent dat  wil werken in een professio-
nele omgeving met ruimte voor eigen inbreng en grote vrijheid binnen 
gemaakte afspraken.  Als ervaren Assistent-accountant verricht je 
samenstelwerkzaamheden van uitvoerende en adviserende aard. 
Daarnaast ondersteun je de Accountant bij zijn/haar werkzaamheden.

ACQUISITIE OP BASIS VAN DEZE VACATUE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Onze toekomstige collega’s zijn maatschappelijk betrokken, hebben een professioneel kritische instelling, een rechte rug en een focus op kwaliteit.

De wereld verandert razendsnel en de accountancy is hierop 
geen uitzondering. Digitalisering, robotisering, nieuwe 
(fiscale) regels, trends en brancheontwikkelingen. Wij zitten 
er bovenop. Met 60 professionals koesteren wij onze platte 
organisatie waarin jonge talenten de ruimte krijgen zich te 
bewijzen en te ontwikkelen door op de persoon toegesneden 
opleidingen en begeleiding door onze ervaren accountants en 
fiscalisten. Op dit moment zijn wij op zoek naar:


