
Sophie Schuurman

Assistent accountant

Utrecht email@voorbeeld.com

ProleW

Naast dat ik cijfermatig sterk ben, word ik ook op sociaal vlak gewaardeerd door mijn klanten 

.

"Sam is een harde werker, hij weet wat hij doet, is analytisch sterk en heel secuur" - Natasja, 

Accountant
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Assistent accountantV Ban NommeWen

Als assistent accountant help ik onze klanten met hun 

boekhouding en ënanciIle administratie. -k zorg ervoor dat deze 

volgens de wet• en regelgeving goed worden bijgehouden en 

uitgevoerd.

V Werzorgen en beoordelen van administraties voor diverse 

klanten

V Zerken middels online scan• en herkensoftware

V Celfstandig vervaardigen en voorbereiden van 

jaarrekeningen en belastingaangiften

V Boncreet en passend advies geven aan klanten

V Bommuniceren met de Gelastingdienst, banken en andere 

instanties

V Eewerkt met softwaretoepassingen xTact, Dwinëeld en 

yizzH yata

V Let opstellen van jaarrekeningen

V Ooonadministraties verzorgen

V Gelastingaangiften /G, -G en WpG opstellen

V -nboeken inkoopfacturen

Het mooiste vind ik proactief advies geven en de klant verrassen 

met waardevolle nieuwe inzichten
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Assistent accountantV wantoor Negerji3v

V /pmaken verkoopfacturen

V Werwerken bankmutaties

V yebiteuren• S crediteurenbeheer

V Palarisadministratie

V Werlenen van administratieve diensten

V Jeriodiek opstellen van ënanciIle rapportages

V ournaalposten maken en verwerken in de betreffende 

administratie

V Ppeciëcaties van grootboekrekeningen vervaardigen

V Bontact met de klant onderhouden voor zover gegevens 

nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht
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De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen 

samenwerken.
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Alles op het gebied van boekhouden, het voeren van 

administraties en subadministraties geleerd. /ok over 

het bijwerken van de dagboeken, periode•afsluitingen en 

voorbereidingen treffen voor belastingaangiften.
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StaFe assistent accountantV wantoor 
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Dijdens deze stage heb ik als junior assistent accountant gewerkt 

en meer geleerd over het vak in de praktijk.
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V /pmaken verkoopfacturen

V Werwerken bankmutaties

V yebiteuren• S crediteurenbeheer

V Palarisadministratie
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