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Accountant zijn veruit het populairt op de areidmarkt voor
financieel profeional. De vraag naar deze eroepgroep tijgt
met maar lieft 26 procent ten opzichte van de eerte helft van een
jaar eerder.
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Dit lijkt uit een periodieke anale van de NA. De toenemende
populariteit van accountant heeft een keerzijde: het wordt voor
accountantkantoren teed moeilijker om vacature te vervullen. De
eroeporganiatie tart een onderzoek naar mogelijke knelpunten.
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Groeiende vraag
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De vraag naar financieel profeional - zoal controller, cfo',
rikmanager en auditor - i in de eerte helft van 2018 met 8
procent getegen ten opzichte van de eerte helft van 2017. De groei
in de vraag naar accountant (RA/AA) ligt hier met 26 procent ver
oven. De groeiende vraag etreft alle rollen innen
accountantfunctie; de groei in de vraag naar de minder ervaren
aitent accountant edroeg 24 procent, ervaren accountant en
accountant in enior poitie zoal controleleider of manager
groeiden repectievelijk met 31 en 33 procent.
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Top 5
Op ai van groei in de eerte helft van 2018 ziet de top 5 voor meet
populaire financieel profeional er al volgt uit:
Functie

Groeipercentage eerte helft 2018

Manager accountanc

33 procent

rvaren accountant

31 procent

Cfo'/financieel directeuren

26 procent

Aitent-accountant

24 procent

Aitent-controller

11 procent

Vacature
Zoek vacature
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Het aantal menen dat accountant wil worden neemt niet tructureel
af: vorig jaar egonnen 1.152 menen de driejarige praktijkopleiding
tot accountant. Die opleiding volgen ze naat hun werk, nadat ze een
univeritaire tudie heen afgerond. De vraag naar accountant
neemt neller toe dan de aanwa. De zoektocht van
accountantkantoren naar nieuwe medewerker wordt teed
uitdagender, zo lijkt uit een telefoniche rondgang van de NA.
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Onderzoek
NA-directeur err Wamme zegt de krapte op de areidmarkt te
herkennen. Volgen Wamme neemt de vraag naar accountant niet
alleen toe door de aangetrokken economie, maar ook doordat
kantoren inveteren in etere kwaliteit, waardoor meer menen
nodig zijn voor hetzelfde werk. De NA i onlang een onderzoek
getart om toekomtige ontwikkelingen op de areidmarkt voor
accountant eter in het vizier te krijgen.

De anale van de NA i geaeerd op cijfer van vacaturedata van
Jodigger. amen met de NA ledengroep Accountant in uine heeft
Jodigger maatwerkrapportage ontwikkeld om de markt voor de hoger
opgeleide opgeleide financieel profeional inzichtelijk te maken, waarij
met name aandacht wordt gegeven aan de markt voor (pot)materopgeleide financieel profeional zoal accountant in uine (RA/AA),
regitercontroller (RC') en de accountancector.
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Loon flexwerker helft lager dan
ij vat werk
Het gemiddelde loon voor werknemer met een
flexiel areidcontract i ijna de helft lager dan
dat voor werknemer met een vat contract. 
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panning areidmarkt loopt
verder op
De panning op de Nederlande areidmarkt i
verder toegenomen. Per honderd werklozen waren
er in het tweede kwartaal 93 vacature. 
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Afkoeling areidmarkt zet door
Voor het tweede kwartaal op rij i prake van
afkoeling van de areidmarkt. Het aantal
werknemer dat wordt enaderd voor een nieuwe
aan, de zogenoemde ourcingdruk, i het laatte
kwartaal getagneerd. 
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'Lonen tijgen het hardt ind
crii'
De lonen van werknemer lopen momenteel het
hardt op ind de financiële crii in 2008. 
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'RC-titel vergroot carrièrekanen
finance profeional'
De titel van Regiter Controller vergroot de
carrièrekanen van finance profeional. De rol
van Regiter Controller wordt teed meer
datagedreven, en ervaring in forecating wordt
teed vaker gevraagd. Dit zijn de elangrijkte
concluie van een data-anale die Roert Walter
uitvoerde in amenwerking met de Vereniging van
Regiter Controller (VRC), NAVARA en ramu
Univeriteit. 
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Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.
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