M&P Audit is het enige regionale
accountantskantoor in Hoogeveen dat
volledig bevoegd is voor het uitvoeren
van controle-opdrachten.
M&P Audit is gespecialiseerd in de
sectoren MKB, Zorg en Onderwijs.
Wij zoeken een nieuwe collega
voor ons gezellige team. Bij M&P
Audit werk je in een informele sfeer
waar ruimte is voor persoonlijke
aandacht en collegialiteit. De
communicatielijnen zijn kort; ook
onze klanten vinden het prettig
dat zij een vaste contactpersoon
hebben. Heldere communicatie staat
bij ons centraal: onze advisering is
persoonlijk, proactief en pragmatisch.
Onze adviseurs staan met beide benen
op de grond en spreken de taal van
de ondernemer, zijn meedenkend en
geven bruikbare adviezen.
M&P Audit is een dochteronderneming
van Mulderij & Partners. Mulderij &
Partners houdt zich bezig met salarisen financiële administratie, maar ook
met advisering van de ondernemer en
de onderneming in de volle breedte.
Je werkt samen met ruim 40 collega’s.
Interesse in deze functie?
Wij ontvangen graag je sollicitatie en
cv. Stuur deze naar:
j.zomer@mpaudit.nl
t.a.v. Jeffrey Zomer
Neem bij vragen contact op met
Jeffrey Zomer via (0528) 23 23 23.

Stationsstraat 19, Postbus 371
7900 AJ Hoogeveen

Wij zoeken een:

MANAGER AUDIT/
CONTROLELEIDER (32-40 u)
Wij zoeken een Manager Audit / Controleleider, die
eindverantwoordelijk is voor de controleopdrachten.
Dit zijn jouw taken en verantwoordelijkheden als
Manager Audit/Controleleider:
• Aansturen van een controleteam;
• Zorgdragen voor de uitvoering van assuranceopdrachten;
• Eindverantwoordelijk voor controleopdrachten
(tekenbevoegd);
•
•
•

Afrondende besprekingen voeren met de
opdrachtgever;
Onderhouden en uitbreiden van bestaande en nieuwe
relaties;
Onderhouden van vaktechnische informatie en dit
doorvertalen naar de praktijk.

Als Manager Audit/Controleleider
vind jij bij M&P Audit:
• een uitdagende en veelzijdige functie;
• uitstekende arbeidsvoorwaarden;
• een goede werk-/privébalans;
• ruime ontplooiingsmogellijkheden;
• een informele organisatie en een hechte groep
collega’s.
Wat neem jij mee?
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare
functie;
• Je bent een teamspeler en hebt passie voor het
controlevak;
• Je hebt goede contactuele eigenschappen
en adviesvaardigheden;
• Ervaring in het aansturen van (junior) medewerkers is
een pré.

www.mpaudit.nl

