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ANIK ARGMAN N DINJA KRUIMR
Aniek argeman heeft onlang de hoopleiding edrijfeconomie van axion
afgerond.
Dinja Kruimer (link) heeft onlang de hoopleidingen Accountanc en
edrijfeconomie van axion afgerond.
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11 augutu 2017

Van tarre rekenmeeter naar
aanrekende menenmen
De afgelopen jaren zijn er tientallen pulicatie
verchenen over de fore veranderingen in het
eroep van de accountant door technologiche
ontwikkelingen. Hoog tijd voor meer onderzoek
naar de verchillende meningen in verchillende
ectoren over de toekomt van het eroep, en de
complexe keuze waar de accountant wij uit
moet worden. 
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zoekt een
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Amterdam



The Young Group
zoekt een
Financieel
Directeur in Den
Haag
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zoekt een
'Manager
Finance &
Control in
Leiden



PwC zoekt een
Manager
Finance &
Control in
Pulieke ector
in Amterdam



Rijkoverheid
zoekt een enior
financial
auditor in Den
Haag



Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).
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