
Praud is een snelgroeiend accountantskantoor met vestigingen  
in Laren en Ruurlo en ambitieuze klanten. Kleine én grote MKB 
bedrijven die naast goed ondernemersadvies veel waarde hechten 
aan moderne werkwijzen in combinatie met persoonlijk contact.  
Vanwege de snelle groei van ons kantoor in Laren hebben wij 
nu ruimte voor een ondernemende Assistent Accountant.

In deze rol verwerk je de financiële administratie van onze 
relaties en werkt deze vervolgens uit tot een foutloze balans en 
verlies- en winstrekening. Wij leiden je in het verlengde hier-
van op in het invullen van de fiscale aangiftes. Verder bewaak 
je deadlines en bereid je stukken voor ter bespreking door de 
relatiebeheerder. Het is jouw ambitie om klanten optimaal te 
adviseren en jezelf daarbij maximaal te ontwikkelen. Bij Praud 
mag je rekenen op de beste begeleiding.

Ben jij een teamspeler?
Wij willen graag met je in gesprek als je in de afrondende fase 
zit van je opleiding hbo Accountancy of Bedrijfseconomie of 
net bent gestart in de samenstelpraktijk. Je hebt een duidelijk 
doel voor ogen: alle facetten van het accountancy-vak leren 
kennen en daarbij samenwerken met enthousiaste collega’s.  
Je bent immers een betrouwbare teamspeler.

Aan het begin van je carrière liggen de uitdagingen voor jou als Assistent Accountant voor het oprapen. 
Maar wanneer je jouw eigen ontwikkeling centraal stelt en vanaf dag één voor vol wilt worden aan- 
gezien dan is de keuze eenvoudig: 

Verder verwachten wij dat je op de hoogte bent van actuele 
wet- en regelgeving in ons vakgebied. Naast een zakelijke  
instelling beschik je over een proactieve werkhouding waar-
door je kansen snel signaleert, zowel intern als extern. Je weet 
te allen tijde het overzicht te bewaren en schakelt makkelijk 
tussen de diverse werkzaamheden. Je kunt bovendien goed  
uit de voeten met Office-365 en de softwarepakketten Afas, 
Twinfield en E-Boekhouden. Kennis van Basecone is een pre.  
Affiniteit met ICT is meer dan gewenst aangezien onze werk-
wijze steeds verder wordt geautomatiseerd.

Maak ons en onze klanten trots
Wil jij het verschil maken voor uiteenlopende MKB-bedrijven? 
Make us Praud. Wij bieden jou een fulltime functie aan op 
ons kantoor in Laren (Gld). Hier tref je een ingespeeld hecht 
en klein team aan dat bestaat uit 11 professionals. Korte lijnen 
kenmerken ons kantoor. Een uitstekende omgeving om te leren 
en jezelf verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vak- 
inhoudelijk. Wil je meer weten? Bel dan met Erwin Mulders, 
kantoorleider in Laren, 0573-432 230. Je sollicitatie met  
motivatie en CV kun je sturen naar leontine@praud.nl 

Welkom bij Praud

www.praud.nl
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