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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:
RELATIEBEHEERDER

Hoornwijck Groep kenmerkt zich door een
professionele en informele werksfeer en gaat uit
van een gezonde balans tussen werk en privé. Wij
richten ons met name op de MKB-bedrijven uit
Rijswijk en de regio. Binnen onze organisatie krijg
je de kans om je verder te ontwikkelen. Op
vaktechnisch gebied, maar ook op persoonlijk
vlak. Je wordt gecoacht door onze ervaren
partners, die met je sparren en je uitdagen om het
beste uit jezelf te halen.

Bij Hoornwijck Groep gaat het om het
verhaal van de ondernemer. Succesvol
ondernemen! Wij zijn de sparring partner
voor de ondernemer en realiseren financieel
inzicht dankzij klant specifieke periodieke
dashboards. Als relatiebeheerder bij
Hoornwijck Groep kijk je verder dan de
cijfers en sta je naast de ondernemer.

BEN JIJ ONZE NIEUWE
COLLEGA?
Bij Hoornwijck Groep werk je bij één van de
meest vooruitstrevende administratie- en
belastingadvies kantoren uit de regio
Haaglanden. Wij zijn een informeel kantoor
waar hard wordt gewerkt. Tijdens de lunch is
er tijd voor een potje tafeltennis en houden
we van een goede grap. De werktijden zijn in
overleg flexibel in te delen, zodat je jouw
kinderen naar of van school kunt halen of
kunt sporten.
Als relatiebeheerder bij Hoornwijck Groep
heb je je eigen klantenportefeuille en ben je
de vaste sparringpartner van de klant. Je
denkt mee waardoor je ondernemingen en
ondernemers laat groeien. Hierbij word je
ondersteund en gecoacht door collega
relatiebeheerders, fiscaal adviseurs, juridische
adviseurs en partners om zo het beste uit
jezelf te halen. Je vindt het leuk om jouw
kennis weer te delen.

JOUW WERKWIJZE
Je hebt een grote liefde voor cijfers, maar
nog meer voor de mens achter de cijfers en
neemt graag een duik in de financiële- en
operationele data van de ondernemer om
hem beter te kunnen adviseren. De
administratie en BTW aangifte hebben geen
geheimen meer voor je. Je draait je hand niet
om voor het samenstellen van een
jaarrekening van een eenmanszaak of BV.

Perrytelle@hoornwijckgroep.nl

088-3198080

Ben jij die communicatief vaardige en
digitally savvy relatiebeheerder dan zit je bij
Hoornwijck Groep op de juiste plek. Stuur
jouw CV en motivatiebrief aan
perrytelle@hoornwijckgroep.nl
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Communicatief vaardig, goed kunnen
luisteren en doorvragen;
Kennispartner digitalisering;
Afgeronde HBO opleiding in de richting
van bedrijfseconomie, Finance & Control
of vergelijkbaar;
Minimaal 5-6 jaar relevante werkervaring
(bij voorkeur bij een accountants- of
administratiekantoor);
Klantgericht, teamspeler met aandacht
voor de mens achter de cijfers;
Een analytische blik, oog voor de
organisatie van de onderneming en een
flinke dosis service- en resultaatgerichtheid;
Het talent om jouw werk goed te
plannen, de juiste prioriteiten te stellen
en deadlines te halen.

