Wij zijn op zoek naar een verantwoordelijke

MEDEWERKER
FISCALE AANGIFTE
Om gelukkig te zijn, moet je iets
doen waar je gelukkig van wordt…
Johan Cruijff

FISCALE AANGIFTEN VERZORGEN
BESPREKEN MET ONZE KLANTEN
INTERN AANSPREEKPUNT
NAUW SAMENWERKEN

IN HET KORT
Fiscaliteiten, voor veel van onze klanten een
onderwerp om hoofdpijn van te krijgen. En dat
maakt deze vacature zo leuk! Want aangezien
jouw hart sneller gaat kloppen bij alles wat met
belastingen te maken heeft, kan je je helemaal
uitleven binnen deze functie. Je mag zelfstandig
fiscale aangiften verzorgen en deze ook bespreken
met onze klanten. Soms zal je hiervoor naar de
klant toe gaan, soms komt de klant naar jou.
Intern ben jij het aanspreekpunt voor aangifte
gerelateerde vragen en daardoor werk je nauw
samen met je collega’s van andere afdelingen.
> vestingaccountants.nl

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn een allround accountantskantoor, gevestigd
in ’t Gooi, centraal gelegen tussen Amsterdam,
Utrecht en Almere. Ons team van accountants,
fiscalisten, financiële en salarisexperts kan elke
vraag aan.
Wij willen mensen inspireren, verder helpen en
ontwikkelen. Dat is het gevoel waarmee we elke
dag weer aan het werk gaat. Of het nou gaat om
het oplossen van klant vraagstukken of juist de
ontwikkeling van de medewerkers van Vesting
Accountants, wij doen dit altijd vanuit onze
kernwaarden. Gedrevenheid, Nieuwsgierigheid en
Plezier zijn misschien wel de belangrijkste in het
rijtje. Zo zijn we altijd benieuwd naar het ‘waarom’
achter een vraag, gaan we door tot we een
oplossing hebben en laten we ons leiden door
‘lol’ op de vloer.

WIE BEN JIJ?
Ja, een gedreven aangifte specialist dus! Je
bent iemand die plezier haalt uit het vakkundig
verwerken van fiscale verplichtingen voor
ondernemers in het MKB. Daarnaast ben je in
staat om een relatie op te bouwen met klanten,
zodat je het vertrouwende aanspreekpunt bent
dat ze altijd bellen als ze een fiscale vraag hebben.
Je weet behoeften uit te vragen bij klanten en
deze om te zetten in een oplossing, al dan niet
na overleg met je collega’s. Je vindt het leuk en
belangrijk om klanten in hun eigen omgeving te
bezoeken. Daarnaast hecht je veel waarde aan
een goede samenwerking met je collega’s. Samen
werken aan het verbeteren van processen en het
mee helpen bouwen om ons kantoor succesvol
naar de volgende fase te brengen.

WAT NEEM JIJ MEE?
‘JE HEBT RELEVANTE ERVARING
OPGEDAAN MET AANGIFTEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING
EN INKOMSTENBELASTING’
Je hebt passie voor je vak
en wil je blijven ontwikkelen;
Je haalt energie uit klantcontact en hebt
goede communicatieve vaardigheden;
Je bent zelfstandig en initiatiefrijk;
Je voelt je thuis binnen het MKB;
Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
(liever meer) ;-)
Je hebt een HBO denkwijze en bent
minimaal in bezit van een diploma in
een fiscale of economische richting;

WAT KRIJG JIJ?
EUR 3.000 tot EUR 3.750 bruto maandsalaris
op voltijds basis plus vakantiegeld;
Een gedreven team van
14 positief ingestelde collega’s;
Ruim 500 aangifteklanten;
Sociale en open werkomgeving;
Werkgever gericht op verdere ontwikkeling;
Ruimte om mee te denken
in verbetering van processen;
Gezellige kantoorborrels en kantoor uitjes;
Vrijheid om deels je eigen werktijden in te delen;
25 vakantiedagen per jaar op voltijds basis;
Goede pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding of auto van de zaak in overleg;
Telefoon van de zaak.

CONTACT
Zie jij het zitten om bij Vesting Accountants aan
de slag te gaan? Neem dan contact met ons op
via jan.deboer@vestingaccountants.nl of bel
naar 035 - 672 10 20.

> vestingaccountants.nl

