
Wij bieden ruimte voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Je werkt in een informele werksfeer en krijgt 
een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden. Wij helpen je graag het beste uit jezelf te halen, want zo boeken we 
samen het beste resultaat.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Algemeen
• Een marktconform salaris, passend bij jouw opleiding en werkervaring. 
• Wij betalen twee derde van jouw pensioenregeling. Er zijn diverse mogelijkheden voor 
   fl exibilisering.  
• Parttime werken en mogelijkheid tot thuiswerken op alle functieniveaus. 
• Flexibele werktijden.  

Reizen
• De kosten woon-werkverkeer en zakelijke reiskosten worden vergoed.  

Vergoedingen

• Draag je een nieuwe collega aan? Dan ontvang je een beloning. 
• Contributie beroepsorganisatie wordt volledig vergoed. 
• Thuiswerkvergoeding (in Corona tijd). 

Vakantiedagen, overuren en verlof 

• Je krijgt 29 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. 
• Je kunt in overleg vakantiedagen bijkopen. 
• Flexibele werktijden zijn mogelijk. 
• Wij ondersteunen de diverse wettelijke regelingen voor verlof. Denk aan (aanvullend) 
   geboorteverlof, ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof. 
• 8% vakantiegeld. 
• Overuren kunnen voor vrije tijd worden opgenomen in de verhouding van 1:1.



Studie en carrière 

• Je kunt gebruik maken van het uitgebreide interne educatieaanbod.  
• Jouw studie in de richting van jouw functie wordt betaald. 
• Eventuele studieschuld bij een vorige werkgever wordt overgenomen. 
• Je hebt regie over jouw loopbaan. 
• Jouw ontwikkeling volgen we aan de hand van resultaatgerichte afspraken. 
• Studieverlof beroepsopleidingen. 
• Verlof bij examen. 

Unieke Kab-momenten 

• Iedere vestiging heeft een eigen personeelsvereniging die activiteiten organiseert. 
• Naast de activiteiten per vestiging is er tweejaarlijks een Kab-uitje voor alle collega’s. 
• Jaarlijks een gezellige kerstborrel. 
• Sinterklaas voor de kids. 
• Kab in beweging: meedoen aan sportevenementen met collega’s en relaties. 

Verzekeringen

• Je kunt gebruik maken van een collectiviteitskorting voor de zorgverzekering. 
• WIA-hiaat verzekering: bij arbeidsongeschiktheid wordt de inkomensderving aangevuld.  
• Voor diverse schadeverzekeringen zijn collectiviteiten afgesloten met korting.

Corporate website:
www.kabaccountants.nl

Werken-bij website:
www.werkenbijkab.nl


