
 
 
 
 
 
 

Accountant in hart en nieren?  
Gefascineerd door de digitale (r)evolutie? 
En sta je te popelen om er een goei lap op te geven? 

 
Dan verwelkomen we je graag bij HB Accountants, Yuki-Award winnaar 2023! 

 
Als modern en sterk gedigitaliseerd boekhoudkantoor ligt onze focus op Crossing Finance. Zo zijn onze 
‘digital native-accountants’ betrouwbare adviseurs die klanten niet alleen ondersteunen met hun 
boekhoudkundige expertise, maar hen ook als CFO begeleiden bij hun algemene en strategische 
bedrijfsvoering. Dankzij ons samenwerkingscollectief Cijferbazen, kunnen we ook rekenen op de 
expertise, opleidingen en professionele aanpak van een breed accountants-netwerk. 
 
Op ons kantoor aan de Kempenlaan in Turnhout verwelkomen we graag een ambitieuze (m/v):basis  

 

Ambitieuze Junior Accountant 
 
 
Wat mag je verwachten? 
 
Vanuit ons digitaal Yuki-platform ondersteun je onze ervaren accountants met het beheer van hun 
dossiers. Zo leer je stap voor stap ook zelf dossiers voor te bereiden en groei je op je eigen tempo tot 
volwaardig accountant.  Je optimaliseert mee onze digitale aanpak en stelt onze tools verder af. Door 
ons Cijferbazen-netwerk kan je niet alleen rekenen op veel vakinhoudelijk opleidingen maar ook op 
een brede ondersteuning en leerkansen door het doorgedreven contact met andere kantoren.  
 
 
Maar er is meer… 
 
Onze doordachte structuur en solide aanpak vergemakkelijkt niet alleen je werk, maar zorgt eveneens 
voor een werkbaar, coachend en waarderend klimaat. De focus ligt op de toekomst. Als jij, net als ons, 
gepassioneerd bent door je vak, liggen er heel wat groeikansen voor je klaar. Je kan genieten van zowel 
een sterk verankerde lokale werking maar ook van de professionele aanpak van een grote groep. Gratis 
en voor niets krijg je er nog eens de tofste collega’s en een heel dynamische werkplek bij. Hoewel we 
graag met zijn allen op kantoor aanwezig zijn, is ook thuiswerk wel eens aan de orde. En niet 
onbelangrijk… je kan erop rekenen dat elke nieuwe, uitdagende werkdag de koffie zal klaarstaan. 
 
 
Beschik je over…  
 
… sterke communicatieve en digitale skills?  
… een hogere relevante opleiding in ons boeiende vakgebied? 
… dezelfde passie voor het vak en de digitale toekomst? 
 
Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be of neem telefonisch contact op via 
014 61 57 87. We garanderen de nodige discretie.  
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