
                                                                                                                    

 

Gevraagd: Relatiebeheerder! 

Het Bedrijf 

Ken je die bedrijven, die net dat stapje extra zetten voor hun klanten en medewerkers? Simonse & Geus 

Accountants en Adviseurs in Heinkenszand is er zo een. Dat blijkt niet alleen uit onze slogan ‘Nét dat stapje 

extra…’, maar dat merk je ook in onze manier van communiceren en het persoonlijke contact. We zijn een 

lokaal georiënteerd accountantskantoor en werken vanuit twee vestigingen in Zeeland, maar hebben ook 

contacten daarbuiten. Klanten, van ZZP-ers , eenmanszaken tot grotere BV’s, kunnen bij ons terecht voor een 

breed scala aan dienstverlening. Denk aan accountancy, administratie, loonverwerking, -advies, fiscaal- en 

personeelsadvies. Bij Simonse & Geus heerst er een no nonsens sfeer. Alle medewerkers zetten nét dat stapje 

extra om de klant kwaliteit, service én persoonlijke aandacht te bieden.  

De vacature 

In de functie van relatiebeheerder ben je hét gezicht van Simonse en Geus. Je bent (omzet) verantwoordelijk 

voor je eigen klantengroep. Je adviseert en ondersteunt relaties, waarbij er gestreefd wordt naar hoogwaardige 

kwaliteit en bijbehorende klanttevredenheid. Je hebt een breed scala aan taken, de belangrijkste hebben we 

op een rijtje gezet: 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor ondernemers; 

• Het opbouwen, beheren van de dienstverlening en behouden van een hecht contact met je eigen groep 

klanten; 

• Zelfstandig uitvoeren of bewaken van accountancy- & overige werkzaamheden; 

• Het signaleren van adviesbehoeften en het promoten van de totale dienstverlening van Simonse & Geus; 

• Het acquireren van nieuwe relaties, om de dienstverlening en de totale klantenkring van Simonse & Geus 

nog verder uit te breiden. 

• Voor het uitvoeren van je taken houd je de richtlijnen van de beroepsgroep scherp in het oog, je gaat voor 

kwaliteit, bent kritisch en houd je rug recht. 

• Je stelt prognoses op en adviseert op basis van een real-time dashboard hoe de ondernemer zijn bedrijf nog 

beter kan managen. Daarmee zet je nét dat stapje extra waardoor je de klant kunt verrassen. 

 

Bijzonderheden 

Bij voorkeur zoeken we een ervaren accountant adviseur met een uitgebreid netwerk in het Zeeuwse. Je 

competenties om goed aan te sluiten bij de klant en op de juiste wijze te adviseren in zijn business vinden we 

zeker net zo belangrijk of nog belangrijker.  Het is belangrijk dat je een collegiale, flexibele instelling hebt en dat 

aanpakken en samenwerken voor jou vanzelfsprekend zijn. Je beschikt over een gezonde dosis 

nieuwsgierigheid, neemt je verantwoording en heb oprechte interesse in anderen. Je bent uitstekend in staat 

om zelfstandig te werken en hebt een zakelijke manier van denken en handelen, zonder het persoonlijke 

aspect te verliezen. Herken jij jezelf hierin, dan pas je perfect in het huidige team! 

Eisen/Wensen 

- Opleiding : Een afgeronde AA opleiding of HBO Accountancy/Bedrijfseconomie of Commerciële economie 

- Werkervaring : Het is een pre wanneer je relevante accountancyervaring hebt opgedaan 

- Inzetbaarheid : 32-40 uur per week 

 

Aanbod 

- Aanvang : Wanneer mogelijk 

- Salarisindicatie : In overleg 

MEER INFO: 

Heb jij interesse in deze vacature, neem dan contact op met Aubert Geus AA 

Telefoon: 0113 - 244377 of e-mail je sollicitatiebrief en C.V. naar info@simonse-geus.nl 


