STRATEGISCH ADVISEUR

Zelfvertrouwen
Geloof hebben in eigen
kunnen om resultaat te
behalen.
Continu leren
Bewust gericht op het ontwikkelen van kennis,
vaardigheden en het opdoen
van ervaring om huidige of
toekomstige functie succesvol
te kunnen uitoefenen.

Aanpassingsvermogen
Effectief inspelen op veranderende omstandigheden, taken,
verantwoordelijkheden
en/of mensen.

Teamwork
Actieve en constructieve
bijdrage leveren aan een
gezamenlijk resultaat, waarbij
gehandeld wordt vanuit het
groepsbelang.

Doelgerichtheid
Gericht werken aan het
behalen van de juiste
resultaten en doelstellingen.

Functiespecifieke competenties
Innovatie
Vernieuwen en bedenken van
producten, diensten of
processen om tot betere
resultaten te komen.
Coachen
Begeleiden van anderen bij
het ontwikkelen van hun
competenties.

Relatiebeheer
Leggen en onderhouden van
persoonlijke relaties met
anderen waardoor
organisatiedoelen
gerealiseerd worden
Interpersoonlijke
communicatie
Effectief en in de juiste vorm
informatie mondeling nonverbaal overbrengen en
ontvangen.

Visie
Vertalen van de huidige situatie
en relevante toekomstige
ontwikkelingen naar succesvol
organisatiebeleid en
doelstellingen voor de lange
termijn.

Word jij de nieuwe
collega van Dirk-Jan?
Dirk-Jan: “Dat blijft bijzonder bij MKBTR. De intrinsieke motivatie
van onze collega’s om ondernemers in het mkb écht op een
andere manier te helpen dan de traditionele
accountantskantoren doen.”

JIJ

Bent een ondernemerscoach;

+ Ondersteunt ondernemers bij het maken

+ Communiceert helder en eenvoudig met
jouw klanten;

van hun businessplan;

+ Hebt ervaring opgedaan binnen het

+ Adviseert ondernemers graag over de
mogelijkheden aan de hand van het
winstplan en/of dashboards.

MKB;

+ Durft je visie te delen om ondernemers
verder te helpen bij hun ontwikkeling;

WIJ

Zijn een jonge, dynamische en
lerende organisatie die volop
groeit;

+ Wij praten niet over veranderingen,

+ Werken met een enthousiast en
gedreven team van 20 mensen;

+ Bieden, afhankelijk van je ervaring, in
overleg een mooi salaris en goede

maar voeren ze door;

+ Stimuleren persoonlijk ontwikkeling
en kennisverbreding ten behoeve
van je werkzaamheden;

secundaire arbeidsvoorwaarden;

+ Zijn open en transparant en staan voor de

Bel Lisanne op 0318 731001 voor een
(online) Koffie & Kennismakingsgesprek!
Of zet jij je motivatie liever op papier? Pak dan je laptop
erbij en schrijf met topsnelheid jouw motivatie.
Stuur deze naar ons op via lisanne@mkbtr.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld!

kernwaarden: eerlijk, eenvoudig en effectief.

