
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 

 
 
 
Wij zijn op zoek naar een parttime (junior) belastingadviseur / Assistent Accountant  
 

Cannoo & Partners is een familiebedrijf van administratieconsulenten en belastingadviseurs 

in Leiden. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste duizendpoot, 

die zich graag verder ontwikkelt. We zijn opzoek naar een junior belastingadviseur, die ook 

administraties kan verwerken en balansen kan lezen. Het is een dynamische functie; het 

begint met de administratie en eindigt met het advies en de aangifte.  

 
Jouw functie 
 
Binnen deze functie voer je o.a. de volgende werkzaamheden uit: 

• Verwerken en controleren van (loon)administraties 
• Verzorgen van diverse belastingaangiften 
• Samenstellen van tussentijdse cijfers 
• Voorbereiden van (eenvoudige) jaarrekeningen en managementrapportages 
• Voorbereiden van adviezen 
• Onderhouden van contacten met cliënten 

 
Jouw profiel 
 

• Tenminste bezig met een opleiding in de financiële sector zoals MBA, SPD 
Bedrijfsadministratie, Accountancy of Bedrijfseconomie of Fiscaal recht 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Je woont in de omgeving van Leiden 
• Je bent voor minimaal 12 uur / 2 dagen per week beschikbaar 
• Je bent communicatief vaardig, flexibel, proactief, teamplayer en je hebt een 

cliëntgerichte instelling 
• Relevante werkervaring is een pré 
• Ervaring met Exact Online en Loon Salarissoftware is een pré 

 
Ons aanbod 

 

Cannoo & Partners biedt een prima salaris dat past bij jouw werk- en denkniveau, goede 

arbeidsvoorwaarden in een informele werkomgeving met prettige collega’s. De werkweek is 

in overleg flexibel in te delen, zeker in combinatie met een studie. Wij bieden de 

mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen en begeleiden je hier graag bij. Daarnaast zal je 

werken in een klein, jong en gezellig team, waar er naast het afleveren van hoog kwalitatief 

werk ook met enige regelmaat tijd is voor gezelligheid.  

 

Meer informatie of solliciteren? 
 
Spreekt de functie – (Junior) Belastingadviseur / Assistent Accountant - je aan, wil jij je 

ontwikkelen tot een echte alleskunner en is bovenstaand profiel op jou van toepassing? 

Stuur jouw cv naar info@cannoo.nl t.a.v. mr. D.J. van der Pluijm en motiveer kort waarom jij 

onze nieuwe (Junior) Belastingadviseur / Assistent Accountant bent.  

Kijk voor meer informatie op onze website www.cannoo.nl 

mailto:info@cannoo.nl
http://www.cannoo.nl/

