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 Leestijd van ongeveer 0 minuten
Het gaat over een boekhouder, niet over een accountant.
Maar toch: een filmpje op de website van de Belgische tvzender VTM is te leuk om te laten schieten.
Het toont een wel heel succesvolle invulling van het 'vader-voorde-klas'-concept. De kinderen juichen over zijn fiscaalvriendelijke wijze van afschrijven van een bestelwagen en
vechten om het mogen inboeken van een btw-bon.
Ook de vrouwelijke leerkracht is na afloop duidelijk onder de
indruk van deze rekenmeester. Jammer dat er geen tijd meer was
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voor het verhaal van de andere papa. Maar ach, dat was ook
gewoon een brandweerman…
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De arbeidsmarkt is vanwege de
coronacrisis in korte tijd flink
veranderd, maar er is nog altijd
een tekort aan accountants. 
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Het perfecte team
bestaat niet
Recent was Pieter de Kok
onderdeel van een discussie op
LinkedIn over beloning van en
verbinding met medewerkers in
de auditpraktijk. Dat alle kantoren
op dit moment... 
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'Herstel aantal
vacatures zet verder
door na coronadip'
Het aantal vacatures in het
Nederlandse bedrijfsleven is
afgelopen maand verder
aangetrokken. Vooral naar
timmerlieden, verkopers en
verpleegkundigen bestond veel...
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'Een op de tien
vacatures in Nederland
is onvervulbaar'
Nog altijd ruim een op de tien
vacatures in Nederland is
onvervulbaar. Ondanks de
coronacrisis en de sterke
terugloop van vacatures lukt het
niet om voor deze vrije... 
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OESO: werkloosheid
sinds jaarwisseling
verdubbeld
De werkloosheid in de landen van
de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) is in juni verdubbeld ten
opzichte van eind vorig jaar. 
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