
 

 

 
 

 

 

Functieomschrijving 

Heb jij enige jaren werkervaring als relatiebeheerder binnen de accountancy en ben je op zoek naar 

een nieuwe werkomgeving? Dan komen wij graag in contact met jou.  

Er wacht je een gevarieerde agrarische klantenportefeuille waarvan jij het eerste aanspreekpunt 
wordt. Jouw klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit (melk)veehouders en akkerbouwers.  
 
De werkzaamheden van de relatiebeheerder richten zich op het (laten) uitvoeren van 
samenstelopdrachten en het controleren van de aangiften inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. Tevens bespreek je zelfstandig de uitgevoerde opdrachten en heb je kennis 
van de wet- en regelgeving binnen de agrarische sector en weet deze te vertalen naar de praktijk. Je 
begeleidt de klant tevens bij adviesopdrachten, zoals bijvoorbeeld bij investeringsbegrotingen, 
bedrijfsovernames of wijzigingen in de ondernemingsstructuur. Daarnaast kunnen er ook commerciële 
activiteiten van je gevraagd worden zoals standhouder op een beurs.  
 
Het agrarische team bestaat uit circa 16 medewerkers, waaronder administratief medewerkers, 
assistenten en relatiebeheerders. Als relatiebeheerder werk je zo veel mogelijk met je eigen team van 
assistenten en administratief medewerkers.  
 
Wat zijn de functie eisen? 
De relatiebeheerder voldoet aan de volgende voorwaarden:  

- je hebt een afgeronde opleiding HBO Accountancy, HAS of SPD;  
- je hebt enkele jaren ervaring als Relatiebeheerder binnen de accountancy;  
- je bent gesprekspartner voor de klant; 
- je hebt kennis van wet- en regelgeving binnen de agrarische sector; 
- je hebt bij voorkeur ervaring met AccountView, Audition en Fiscaal Gemak.  

 
Wat bieden wij?  
Wij bieden jou een interessante functie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Wij geven medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen via studiefaciliteiten en training. Wij creëren 
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden zodat jij kunt groeien en daardoor ons kantoor ook. Wij 
hechten waarde aan langdurige relaties en dat geldt ook voor de relatie met onze medewerkers. 
Binnen het kantoor heerst een informele werksfeer en is er ruimte voor zelfstandigheid en flexibiliteit. 
 
Het aantal uren voor deze functie kunnen in overleg worden vastgesteld.  
 
Vragen? 
Voor vragen kun je contact opnemen met Tineke van der Bij, personeelsfunctionaris, bereikbaar op 
telefoonnummer (0594) 55 85 25. 
 
Solliciteren 
Maak zo spoedig mogelijk je sollicitatie kenbaar door je schriftelijke motivatie en cv te sturen naar  
Alan Accountants en Adviseurs, Postbus 101, 9350 AC Leek, t.a.v. mevrouw Tineke van der Bij of  
via e-mail t.bij@alan.nl. 
 

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