Als young professional krijg ik bij BDO de ruimte om mijn persoonlijke talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.
BDO Dutch Caribbean

BDO DUTCH CARIBBEAN ZOEKT TALENT
In onze dienstverlening draait het om mensen. Alleen door sterke relaties met onze klanten op te bouwen, kunnen wij op maat gemaakte oplossingen bieden op het gebied van accountancy, fiscaliteit en consultancy. De ruim .000 BDO’ers dragen allemaal bij aan het realiseren van onze strategische doelstelling: het bieden van de allerbeste service én het leveren van topkwaliteit. Dit doen wij vanuit de vier kernwaarden: Persoonlijk, Passie,
Professioneel en Pragmatisch. Onze klantenportefeuille is zeer divers waarbij de nadruk ligt op enerzijds het familiebedrijf en anderzijds de corporate
cliënts, waaronder publieke organisaties en internationaal opererende ondernemingen vallen.
Bij BDO Dutch Caribbean werken ruim 45 professionals met veel enthousiasme aan uiteenlopende vraagstukken.

Voor onze Audit en Assurance praktijk in Curaçao zijn wij op zoek naar een Senior Assistant Accountant
Je beschikt over een aantal jaren werkervaring en je bent toe aan een volgende stap in jouw carrière. Je bent gedreven en gefocust op het verbeteren van de administratieve processen en inrichting van administraties
en rapportages. Als Senior Assistent Accountant adviseer je onze klanten
op dit gebied. Hierin word je begeleid door je leidinggevende. Met jouw
kennis en ervaring weet jij de assistent accountants te coachen in hun
dagelijkse werk en help je hen in hun verdere ontwikkeling.

Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden
• Je verricht in teamverband accountantscontroles en overige aan controle verwante opdrachten;
• Je stelt (complexe) ﬁnanciële overzichten op en je bent betrokken bij
complexe administratieve opdrachten;
• Je verricht werkzaamheden op het gebied van het inrichten van de
administratieve organisatie;
• Je reviewt de werkzaamheden van de assistent accountants;
• Je richt je op het continue verbeteren van de processen binnen BDO.
Jouw proﬁel
Wij zoeken een ambitieuze en gedreven collega die staat voor het leveren
van de beste service en kwaliteit aan onze klanten.
• Afgeronde Bachelor studie Accountancy en in de eindfase van of een
afgeronde Master opleiding Accountancy en beschikt over 2-4 jaar
relevante praktijkervaring;
• procesmatig in je werken en denken;
• professioneel en positief in overleggen en omgang met klanten en
collega’s;

• proactief, o.a. in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om werkzaamheden efﬁciënter uit te voeren;
• ambitieus en gedreven in je persoonlijke en professionele ontwikkeling;
• een teamspeler;
• vaardig met IT applicaties.

De werkomgeving
Wij bieden een professionele werkomgeving waarin we informeel met
elkaar omgaan en je jezelf kunt zijn. Ons team bestaat uit ﬁnanciële specialisten en samen zijn we er voor verantwoordelijk om op een efﬁciënte wijze
kwalitatief hoogwaardige ﬁnanciële diensten te verlenen aan onze klanten.
Ons aanbod
Een goed salaris en een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket vinden wij vanzelfsprekend. Bij BDO Dutch Caribbean wordt hard
gewerkt, maar we houden de balans tussen werk, studie en privé goed
in de gaten. Wat we minstens zo belangrijk vinden, is dat je jezelf voortdurend blijft ontwikkelen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.
We scheppen alle randvoorwaarden voor ontwikkeling, zoals:
• Training on the job door ervaren collega’s of partners van BDO.
• Korte communicatielijnen met directe collega’s en partners van BDO.
• Studiefaciliteiten en professionele ondersteuning en begeleiding.
Interesse?
Voor informatie over de functie kan contact opgenomen worden met
Natascha Diaz-Sillé. Wil je solliciteren, stuur dan jouw
sollicitatiebrief met CV naar sille@bdo.cw
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