
“Als je zindelijk bent en een 
rekenmachine kunt vasthouden, 
ben je aangenomen.”
Financieel Dagblad, 1 feb ‘23

Deze quote uit een artikel van het Financieel Dagblad 
doet natuurlijk geen recht aan wat wij willen zijn voor 
de ondernemer. Daarom zijn wij op zoek naar een: 
ondernemersadviseur (beginnend of ervaren)

die: 
• kan sparren met de ondernemer en de output kan 

vertalen in de juiste acties; en
• rapportages kan opstellen en vertalen naar de juiste 

stuurinformatie voor de ondernemer.

Ons gevarieerd en succesvol klantenbestand uit met name 
zorg, bouw, zakelijke dienstverlening, (web)handel en 
vastgoed heeft behoefte aan een inspirerende professional 
met de focus op het contact met de ondernemer. Slim 
meedenken en de ondernemer vooruithelpen.

Wij zijn Bastiaans Adviesgroep bestaat uit een team van 
zeven professionals. Wij zijn geschoold als accountant, 
belastingadviseur en MKB ondernemersadviseur. Wij 
onderscheiden ons graag in de accountancywereld door onze 
vooruitstrevende en persoonlijke aanpak waarbij cijfers tot 
nu een uitgangspunt zijn voor de kansen en mogelijkheden 
in de toekomst.

Onze kernwaarden zijn deskundigheid, klantgerichtheid, 
gelijkwaardigheid, vertrouwen en slimheid.
Voor kwaliteitsborging en collegiaal overleg zijn wij 
aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- 
en Belastingdeskundigen (NOAB).

Werkzaamheden
• als zelfstandig professional ben je verantwoordelijk voor 

je eigen klantengroep; 
• als 1e aanspreekpunt help je de ondernemer om te 

bouwen aan een succesvolle onderneming en weet die 
te combineren met zijn of haar persoonlijke visie en 
bedrijfscontext;

• je coacht ondernemers vanuit hun missie, visie, doelen en 
te ondernemen acties;

• indien gewenst help je ondernemers om buiten de context 
van de cijfers om persoonlijke ambities te realiseren; en 

• meten is weten: je stelt, soms alleen en soms in 
een team, rapportages en tussentijdse cijfers op ter 
onderbouwing en sturing.

Wie zoeken wij
• je bent proactief en wilt de ondernemer van relevant 

advies voorzien op het juiste moment;
• je bent communicatief vaardig;
• je bent een teamplayer; en
• je bent 24 tot 40 uur per week beschikbaar.

Wij bieden een werkplek waarin leergierigheid wordt 
gestimuleerd. Waar je in een ontspannen sfeer met collega’s 
kunt sparren, overleggen en elkaar stimuleert tot betere 
prestaties. Het volgen van een opleiding voor verdieping 
in één van de benodigde vaardigheden behoort tot de 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld op gebied van life-coaching, 
MKB ondernemerscoaching, lezen van cijfers of belastingen. 
In overleg is het mogelijk om gedeeltelijk thuis te werken.

Loonindicatie tussen € 3.500 - € 5.000 bruto per maand bij 
voltijds dienstverband.

Zie je jezelf terug in deze functie? We komen graag met je in 
contact. Solliciteer naar de functie via emailadres
jnienhuis@bastiaansadviesgroep.nl

Voor meer informatie over de vacature en/of functie-eisen 
kunt u per mail contact opnemen met Jef Nienhuis via 
bovenstaande mailadres.

lid van

Vacature 
Ondernemersadviseur 

(beginnend of ervaren)


