W it l ox S o m e rs

Voor een verhelderend
financieel perspectief
Vacature
Ambitieuze teamleider met ondernemersbloed
Als teamleider is het aan jou om alle medewerkers binnen ons ambitieuze team aan te sturen,
motiveren en begeleiden. Daarnaast heb je een commerciële inslag, stel je de klant centraal
en weet je diens behoefte naadloos aan te voelen. Met parate kennis, oog voor detail en een
sterk overzicht adviseer je jouw klanten op het gebied van administratieve en fiscale zaken.
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
• Het aansturen, begeleiden en reviewen van een klein team.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant omtrent adviezen en vaktechnische vragen.
• Je bent alert op veranderingen bij de klant en speelt commercieel in op deze veranderingen.
• Je signaleert behoeftes en trends en reageert hier proactief op.
• Je bent verantwoordelijk voor het plannen en bijsturen van de werkzaamheden.
Bedrijfsprofiel
Bij Witlox Somers werken we in een open en informele sfeer, hanteren korte lijnen en ondersteunen medewerkers daar waar nodig. Vaktechnische ontwikkeling wordt toegejuicht
omdat hiermee de klanten bediend worden.Typerend voor het kantoor is de no-nonsense
mentaliteit gekoppeld aan een proactieve en klantgerichte benadering. De klanten van dit
kantoor zijn afkomstig uit met name de directe regio en omvatten een breed werkgebied
binnen het MKB. Klanten waarderen het kantoor om zijn duidelijke en deugdelijke aanpak
waarbij men naast de klant durft te staan.
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Functie omschrijving
Om voor de functie van teamleider in aanmerking te komen, heb je naast een gezonde dosis
kennis en ervaring op vaktechnisch gebied ook kaas gegeten van het aansturen, begeleiden
en motiveren van medewerkers. Je bent een coach die in staat is om mensen verder te
helpen in hun werkzaamheden, je motiveert en kunt mensen laten excelleren. Daarnaast heb
je oog voor commerciële kansen bij bestaande relaties en ben je in staat om onze klantenportefeuille te laten groeien.
De eisen voor deze functie zijn:
• Afgeronde opleiding op HBO niveau zoals Bedrijfseconomie en Accountancy of vergelijkbaar.
• Je hebt aantoonbare recente werkervaring op een accountants- of administratiekantoor.
• Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het vakgebied.
• Je hebt een commerciële inslag.
• Je bent vaktechnische bij in kennis.
• Je hebt een grote affiniteit met geautomatiseerde administraties, bij voorkeur AFAS
• Het is tenslotte van belang dat je op je plek bent binnen een informele en gedreven organisatie.
Ben jij deze ambitieuze en ondernemende persoon, voldoe je aan de beschreven eisen en
heb je de ambitie om op termijn toe te treden tot de vennootschap? Dan zien wij je CV en
motivatie met belangtelling tegemoet. Je kunt deze mailen naar marc@witlox-somers.nl.
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