Junior Assistent-Accountant
BOL (niveau 4)

Crebo: 25140
Meld je aan voor Financieel administratieve beroepen 23065
Sector: Economie
Studierichting: Financieel
Niveau: Niveau 4
Locatie: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen, Rotterdam
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Jouw toekomst?
Jij bent niet alleen handig met cijfers, je kunt ook uitstekend
overweg met administratieve computerprogramma's.
Daarnaast kun je goed samenwerken, goed plannen en
nauwkeurig werken. Ben je eenmaal assistent accountant,
dan kun je gaan werken bij een accountantskantoor of
administratiekantoor. Jouw klanten hebben een bedrijf en hun
financiële adminstratie moet gecontroleerd

worden. Je hebt veel contact met je klanten omdat je
informatie van hen nodig hebt. Je helpt ze met de maand-,
kwartaal- en jaarafsluiting en het afhandelen van de
inkomstenbelasting. Kun je wel tegen een beetje stress? Alle
bedrijven moeten in dezelfde perioden hun belastingopgave
ingeleverd hebben. Je zult dan veel werk in een korte tijd
moeten doen.

De opleiding
"Tijdens de opleiding tot assistent accountant leer je precies
wat je moeten weten om bij een accountants- of
administratiekantoor te kunnen gaan werken. Je gaat oefenen
met het controleren van financiele informatie en het opstellen
van aangiften. Er wordt aandacht besteed aan vakken als
computerboekhouden, bedrijfsadministratie,
bedrijfseconomie. Later in de opleiding krijg je les over
belastingrecht en jaarverslaggeving.

Als je wilt, word je tijdens deze opleiding ook klaargestoomd
voor het MBA-examen (Moderne Bedrijfsadministratie). Veel
werkgevers vinden dit een belangrijk diploma en je kunt het
naast je gewone niveau 4-diploma halen."
Vooropleidingseisen: een vmbo-diploma in de
kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg,
een diploma op niveau 2 of een bewijs van overgang naar
havo-4 of vwo-4 of diploma op niveau 3

Vervolgstudies
Met je niveau 4-diploma, kun je verschillende hbo-opleidingen gaan volgen. Bijvoorbeeld Accountancy, Bedrijfseconomie en
Fiscale economie.

Dienstverlening | Economie | Techniek & ICT | Zorg & Welzijn
Kijk voor een opleidingsvideo, kostenindicatie en studie in cijfers op de website: www.hoornbeeck.nl/opleidingen
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

