2x (Junior) fiscaal adviseur
Plaats van tewerkstelling: in het kantoor te Zele of het kantoor te Boechout
Bedrijfsinformatie
Het Fiscaal Advieskantoor (HFA) is een nichekantoor dat zich toelegt op fiscale adviesverlening.
Als fiscale vertrouwenspersoon gidsen wij ondernemingen en hun aandeelhouders door het kluwen
van de uitgebreide fiscale regelgeving.
Daarnaast zijn wij geprefereerde fiscale partner van diverse boekhoud- en accountantskantoren,
advocatenkantoren en vermogensbeheerders.
Voor een uitgebreide voorstelling verwijzen we naar de website:
www.fiscaaladvieskantoor.be.
Functieomschrijving
Als (junior) fiscaal adviseur adviseer je zowel mondeling als schriftelijk omtrent diverse fiscale topics.
Dit zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen.
De opdrachten waarbij je zal assisteren en waarvoor je op termijn zelf verantwoordelijk bent, zijn
onder meer:
- Het beantwoorden van ad hoc fiscale vragen;
- Het uittekenen van fiscale structuren;
- Het nazicht van fiscale aangiftes;
- Het proactief analyseren van en adviseren over fiscale optimalisaties;
- Het verlenen van bijstand bij herstructureringen;
- Het uitvoeren van due diligences;
- Het verdedigen van de belangen van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles;
- Het aanvragen van voorafgaande akkoorden (rulings);
- …
Profiel en ervaring
- Je bezit een universitair diploma in rechten of economie of een diploma hoger onderwijs
accountancy & fiscaliteit en volgde aanvullend een bijkomende fiscale opleiding.
- Enkele jaren ervaring in de sector zijn een troef.
- Je bent leergierig, ambitieus en gemotiveerd.
- Je wenst op termijn de titel van belastingconsulent te behalen.
- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.
- Je bent communicatief en pragmatisch ingesteld.
- Je bent Nederlandstalig en ook bedreven in het Frans en het Engels.
Aanbod
Wij bieden jou:
- Een aantrekkelijk verloningspakket;
- Opleidingsmogelijkheden (incl. on-the-job training);
- Een flexibele en dynamische werkomgeving;
- Een gevarieerde job met doorgroeimogelijkheden.
Contact
Om te solliciteren kan je contact opnemen met Willem Van Lommel.
E-mail: willem.van.lommel@fiscaaladvieskantoor.be
Telefoon: 03 227 15 05

