
 

 

Relatiebeheerder (32 tot 40 uur) 
 

Wie zoeken wij 

Wij zijn ter uitbreiding van ons kantoor in Oss op zoek naar een relatiebeheerder 

gespecialiseerd in de samenstelpraktijk en met hart voor het MKB. Je krijgt de tijd en 

ruimte om je te ontwikkelen op het gebied van relatiebeheer, met daarbij de 

verantwoordelijkheid voor het klantcontact. Je adviseert klanten en helpt hen bij de 

financiële bedrijfsstrategie en andere vraagstukken. Wij zoeken iemand die graag 

samenwerkt, liever de telefoon pakt dan een mailtje stuurt en goed is in efficiënt 

boekhouden. Daarnaast ben je kritisch op jezelf en het werk, cijfers van 

ondernemingen begrijp je snel en je kunt daar de juiste interpretatie aan geven. 

 

Werkzaamheden en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de functie:  

• klanten helpen hun (financiële) administraties in te richten en te voeren;  

• periodiek opstellen, analyseren en bespreken van managementrapportages;  

• samenstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen;   

• bespreken van actualiteiten, kansen en risico’s;  

• verbindende schakel tussen klant en kantoor;  

• opbouw van een eigen portefeuille in de rol van zelfstandig Relatiebeheerder. 

  

Wat verwachten wij van jou 

• een afgeronde HBO-BE/AC opleiding + (een bijna afgeronde) opleiding SPD / 

AA relevante opleidingen;  

• minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de MKB samenstelpraktijk;  

• analytisch sterk en daadkrachtig;  

• spreekt de taal van de ondernemers;  

• houdt van uitdagingen;  

• bent kritisch op kwaliteit;   

• geïnteresseerd in meer dan werk alleen.  

 

  



Wat bieden wij jou 

• een goed salaris;  

• reiskostenvergoeding of leaseregeling;  

• pensioenregeling;   

• voldoende dagen voor vakantie en ontspanning;  

• laptop;  

• leuke collega’s;  

• interessante klanten;  

• voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen met gerichte trainingen en 

opleidingen;  

• flexibiliteit in werktijden. 

 

 

Wat staat je nog te doen 

Past deze vacature bij jou? Stuur dan een email naar info@vpkl.nl. 

Voor meer informatie kun je bellen (0412-614700) met Patrick van Pinxteren of Leo 

Versantvoort. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


