
WERKEN BIJ RSM
Leren en werken

RSM 
RSM is wereldwijd het 6de netwerk van zelfstandige accountancy en belasting- 
advies kantoren met 750 vestigingen in 116 landen en 41.000 professionals. RSM 
ondersteunt onze cliënten in het buitenland waardoor ook over de grenzen de kwa-
liteit van onze dienstverlening aan de hoogste normen voldoet.

RSM in Nederland
RSM in Nederland maakt deel uit van het wereldwijde RSM-netwerk. RSM heeft  
kantoren in Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Maastricht,  
Roermond, Rotterdam, Schiphol, Utrecht en Venlo.

Al deze kantoren zijn actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en 
advisering op  financieel-economisch en strategisch gebied. Ook beschikt het 
netwerk over specialisten op het gebied van valuation, merger & acquisition en 
riskmanagement. Het RSM-netwerk streeft naar een optimale kwaliteitswaarborg. 
Onze focus is gericht op het optimaliseren van kwaliteit en biedt elk van de kantoren 
de mogelijkheid om het kwaliteitsniveau van een groot kantoor aan te bieden met de 
nadruk op persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Eén van de voordelen van deze 
samenwerking is de beschikking over een eigen gezamenlijk bureau Vaktechniek en 
Opleidingsbureau.
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Bedrijfscultuur
Binnen de kantoren wordt hard gewerkt, maar niet alleen het werken vinden wij van 
belang. Wij houden de balans tussen werk, studie en privé goed in de gaten. Want als 
jij goed in je vel zit, presteer je beter en dat heeft een positieve uitwerking op jou als 
persoon en je ontwikkeling als financieel professional. Onze medewerkers worden zo 
breed mogelijk opgeleid. Het takenpakket is divers, maar ook jij kunt je voorkeuren 
kenbaar maken zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de dagelijkse 
werkzaamheden. Onze praktijk vereist dat onze mensen als generalist opgeleid worden!

Organisatie
• Informele bedrijfscultuur
• Goede werksfeer
• Goede balans werk en privé

Medewerkers
• Betrouwbaar
• Professionele kritische houding
• ‘Rechte rug’
• Focus op kwaliteit
• Maatschappelijk betrokken

Kernwaarden
Betrouwbaar
• Onze manier van werken
• Onafhankelijk en integer

Persoonlijk
• Wij luisteren en ondersteunen
• Service en betrokkenheid

Professioneel
• Wij plaatsen kwaliteit boven kwantiteit
• Advisering vanuit breed perspectief

Maatschappelijk verantwoord
• Overtuigd van onze bijdrage aan de maatschappij waarin we leven
• Van regionaal naar internationaal



ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
Als je bij RSM start, verwachten wij dat je door de jaren heen jezelf ontwikkelt tot 
allround financieel professional binnen jouw vakgebied. Wij vinden de ontwikkeling van 
onze medewerkers belangrijk en besteden daar veel aandacht aan. 

Ons interne opleidingsinstituut is door de NBA geaccrediteerd tot het verstrekken 
van PE-punten voor afgestudeerde accountants en is CEDEO gecertificeerd. Tijdens 
de jaarlijkse RSM Academy kunnen de verplichte PE-punten worden behaald. Van 
startende fiscalisten wordt verwacht dat zij de NOB opleiding volgen. 

De invulling van jouw vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, wordt mede bepaald 
door je ervaring en inzet. Je kunt zelf jouw carrièrepad binnen onze organisatie bepalen. 
Door de combinatie van praktijk en theorie kun je snel groeien. Dus als jij op zoek bent 
naar een no-nonsense organisatie waar je jezelf kunt ontwikkelen als persoon en 
financieel professional, ben je bij ons op de juiste plaats.

Starter
Volg jij de duale studie tot RA of ben je bezig met je 
Premaster  RA, Master RA of Postmaster RA? Dan 
kun je als duale student starten bij RSM. Tijdens dit 
traject werk je vier dagen en volg je één dag studie.

Heb je de studie WO Fiscaal Recht of Fiscale Economie 
afgerond? Dan kun je als Assistent Belastingadviseur 
starten bij RSM. Tijdens je werk start je met de NOB 
opleiding!

“You’ve worked hard to get where 
you are today. And now you’re  
ready to use your skills, talent and  
personality to make a difference”

Stage
Tijdens je studie op zoek naar een leuke 
en leerzame stage? Kom dan bij RSM 
meedraaien en krijg de kans om zelfstandig 
aan de slag te gaan. Informeer naar de 
mogelijkheden!

Werkstudent
Tijdens je studie WO Fiscaal 
Recht of Fiscale Economie 
aan de slag als werkstudent? 
Dat kan bij RSM! Als 
werkstudent draai je mee in 
de dagelijkse praktijk en zo 
doe je werkervaring op naast 
je studie.

Houd onze activiteiten in de 
gaten op Facebook RSM_NL

Ervaar: The Power Of 
Being Understood

Solliciteren 
Zorg dat je LinkedIn profiel bijgewerkt is 
met een recente foto, opleiding, werk- 
ervaring en vaardigheden.

Je vindt ons ook 
op Instagram 
RSM_NL 

De naam ‘RSM’ is afgeleid 
van de namen van de  
bedrijven die het netwerk 
hebben opgezet: 
• Robson Rhodes;
• Salustro Reydel; en 
• McGladrey.

Haarlem
Jasper Rutgers 
T 023 530 04 00 | E jrutgers@rsmnl.nl 

Heerlen       
Patricia Irik 
T 045 405 55 55 | E pirik@rsmnl.nl

RSM Netherlands B.V. is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used 
by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and 
consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity 
of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a 
company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 
Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights 
used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed 
by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. Februari 2019

Ben jij nieuwsgierig geworden naar 
onze organisatie en wil jij graag 
kennismaken met RSM?

Neem dan contact op met één van 
onze kantoren:

www.rsmnl.com

Lees meer over 
RSM op onze blog
blog.rsmnl.nl

Kijk voor  
onze actuele 
vacatures op:
www.rsmnl.com

“Discover why 
working for RSM is 
not just a job, but  
a commitment  
to excellence in  
accounting or tax 
and delivering 
client service.”


