
HAS Carriere Pad

HAS CarrièrePad

Vakkennis Vaktechnische training Vaardigheidstraining Training on the job
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• Inboeken op kantoor  
en bij klant

• Opstellen en lezen 
analyseverslag

• Afsluiten & rapporteren 
financiële jaarrekeningen

• Risicogericht Samenstellen
• Denken in Journaalposten 
• Van inboeken tot 

jaarrekening
• Lezen van de Financiële 

Monitor
• Fiscale focus: basis, omzet-  

& inkomstenbelasting
• Jurische Focus: rechtsvormen

• Communicatie en 
klantgerichtheid 

• Presentatie in teamoverleg
• Meelopen met accountant
• Mentorschap voor HAS’ers 

vanuit praktijk
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• Inboeken op kantoor  
en bij klant

• Afsluiten en rapporteren
• Herstructurering
• Afsluiten en rapporteren 

financiële jaarrekeningen
• Eenvoudig taak- en 

budgetbeheer
• Presenteren aan collega’s

• Audit & Assurance 
basisbeginselen

• De Bedrijfsmonitor van ABAB
• Basis Verslaglegging
• Fiscale focus: Advies 

Vennootschapsbelasting

• Pitchen en presenteren • Casussen inbrengen
• Meelopen met 

relatiemanager
• Samen met accountants  

naar klanten 
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• Werkzaamheden als bij 1 en 
2 en nu ook voor complexere 
ondernemingsvormen

• Inrichten administraties
• Eenvoudige besprekingen 

voeren
• Begeleiden stagiairs

• Complexe administraties
• Budgettering & Begroting
• Fiscale focus: Complexe 

aangiftes

• Persoonlijke effectiviteit en 
time management

• Facet 5: inzicht in 
persoonlijkheid en gedrag

• Stijlflexibiliteit en coachen 
van junior collega’s

• Met relatiemanager bij 
de klant kwartaalcijfers 
bespreken
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en • Beheren eigen opdrachten 

• Opstellen van 
gespreksverslagen

• Navision
• Targit

• Structurele marktbewerking 
• Het verkoop- en 

acquisitiegesprek 
• Netwerken 

• Mee met de relatiemanager 
naar een acquisitiegesprek  

• Mee met de relatiemanager 
naar een cross sell gesprek

• Praktijkopdrachten
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• Werkzaamheden hetzelfde 
als in jaar 4. 

• Van jaarrekening naar  
actuele cijfers 

• Introductie Agro 
bedrijfsadvies 

• Intervisie en verdieping op 
eerder gegeven trainingen 

• Vervolggesprek loopbaan

HAS Hogeschool of daarmee vergelijkbaar 

Start werken bij ABAB

Welke afslag kan je nemen na het HCP loopbaantraject?

HCP 
loopbaan-

traject

Verkoop 
(commercieel) 

Adviesvoorbereider 
agro 

Doorstuderen 
tot AA-accountant

Assistent-accountant 



Arbeidsvoorwaarden

ABAB’s sollicitatieproces

Sollicitatie

Telefonisch 
gesprek met 

recruiter

Eerste gesprek 
met medewerker 

en manager

Online 
vragenlijst

Tweede gesprek 
met directeur en 

hx-adviseur

Arbeidsvoor-
waarden-
voorstel

Aangenomen! 

Arbeidsovereenkomst 
ondertekening

werkenbijabab.nl

Jouw loopbaan bij ABAB
Haal jij graag het maximale uit jezelf? Ben je gedreven om je voortdurend te blijven ontwikkelen? 
En wil je samen met andere HAS’ers je loopbaan vormgeven? Maak dan kennis met het HAS CarrièrePad (HCP) van ABAB. 
Kijk op www.werkenbijabab.nl voor meer informatie over ABAB of neem contact met ons op via vacatures@abab.nl.   
       

HAS CarrièrePad

“ Niet alleen op zomervakantie, maar ook wintersporten 
én naar de winterzon? Bij ABAB kan het. Bij ons krijg je de 
mogelijkheid om tot 38 vakantiedagen op te nemen.”

“ Wist je dat bij ABAB 
iedereen meedoet in onze 
winstdelingsregeling? 
Ieder jaar krijgen alle colle-
ga’s in april tussen de 22% 
en 32% van de winst.”

“ Bij ABAB kan ik de allerbeste worden in mijn 
vak Dankzij de vele opleidingsmogelijkheden 
én de ABAB Academie.” 

http://www.werkenbijabab.nl
http://www.werkenbijabab.nl
mailto:vacatures%40abab.nl?subject=

