
 

 

 
 

 

 

(Junior) Relatiebeheerder Agrarische afdeling 

Functieomschrijving 
Wij zoeken een enthousiaste, ervaren professional in de functie van (Junior) Relatiebeheerder voor 
onze agrarische afdeling. Als professional beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, 
analytisch denkvermogen, gedrevenheid voor het vak, ondernemerschap en stel je de klant centraal. 
Bij voorkeur heb je ervaring in deze functie opgedaan en ben je bekend met de klantengroep en de 
verschillende sectoren, te weten: veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Je eigen klantenportefeuille 
beheren en deze klanten naar volle tevredenheid bedienen is je uitgangspunt.  
 
De werkzaamheden van de (Junior) Relatiebeheerder richten zich op het (laten) uitvoeren van 
samenstelopdrachten, het opstellen van de aangiften Omzetbelasting, Inkomstenbelasting en 
Vennootschapsbelasting en het geven van adviezen. De (Junior) Relatiebeheerder bespreekt 
zelfstandig de uitgevoerde opdrachten en is aanspreekpunt voor de klant. De werkzaamheden zijn 
voornamelijk uitvoerend, begeleidend en adviserend van aard. Tevens kunnen er ook commerciële 
activiteiten van je gevraagd worden zoals standhouder op een beurs en vertegenwoordiging bij 
workshops.  
 
Functie-eisen 
De (Junior) Relatiebeheerder voldoet aan de volgende voorwaarden:  
– je hebt een afgeronde opleiding HBO Accountancy, HAS of SPD;  
– je hebt ervaring als (Junior) Relatiebeheerder, of je bent toe aan deze volgende stap;  
– je bent communicatief sterk en hebt een commerciële instelling;  
– je hebt bij voorkeur ervaring met AccountView en Audition.  

Wat bieden wij 
Wij geven medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen via studiefaciliteiten en training on the job. 
Wij creëren ontwikkelingsmogelijkheden zodat jij kunt groeien en daardoor ons kantoor ook. Wij 
hechten aan langdurige relaties en dat geldt ook voor de relatie met onze medewerkers.  

Solliciteren 

Je schriftelijke sollicitatie stuur je naar Alan Accountants en Adviseurs, Postbus 101,  

9350 AC Leek, t.a.v. Tineke van der Bij of via e-mail naar t.bij@alan.nl. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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