Bebotax is een boekhoud- en fiscaal advieskantoor gevestigd in Nazareth, dat
bestaat uit een team van negen experts in de cijferberoepen.
Bebotax wil bekend staan als een lange termijn vertrouwenspartner voor
organisaties die op zoek zijn naar kwalitatieve en continue begeleiding van
vermogen. Als autonoom werkend boekhoud– en advieskantoor wil Bebotax zich
engageren door op een proactieve, vlotte en dynamische manier in te zetten op
kennis en groei.
Je kunt meer over onze vacatures vernemen via onze
www.bebotaxjobs.be. Voor algemene inlichtingen www.bebotax.com

website

Wij wensen ons team uit te breiden met een

Senior Tax Manager
Wat zijn je taken?



Voeren van de boekhouding en de cliënt bijstaan bij administratieve taken



Periodiek opstellen van diverse aangiftes en optimalisaties



Opstellen en analyseren van financiële cijfers ter ondersteuning van de bedrijfsvoering



Je biedt een kwalitatieve, brede dienstverlening aan cliënten en weet de veelheid aan taken te stroomlijnen



Begeleiden en assisteren van een groep Junior Tax Managers

Naar wie zijn wij op zoek?



Bachelor of master accountancy-fiscaliteit/ Handelsingenieur/ Master in de rechten met interesse voor accountancy en fiscaliteit



Minimaal 4 jaar ervaring in een accountants- of boekhoudkantoor



Uitgebreide kennis van boekhoudprogramma’s, administratieve en courante softwaretoepassingen



Uitgebreide, up-to-date kennis van diverse wetgevingen: boekhoudwetgeving, vennootschapswetgeving, BTWwetgeving, wetgeving inkomstenbelasting,…

Wat bieden wij?



Wij bieden je een full-time contract van onbepaalde duur in een ambitieus kantoor waar je dagelijks in een dynamisch team werkt met een marktconforme verloning in functie van je verantwoordelijkheden



Je krijgt de kans je uit te leven in een afwisselende functie en je verantwoordelijkheden stelselmatig uit te breiden



Persoonlijke ontplooiing wordt on-the-job gestimuleerd door je collega’s



Je eigen ambities en voorkeuren worden erkend en ondersteund, door opleiding en begeleiding, waardoor je zelf
in je functie zult groeien en mee kunt werken aan de uitbouw van onze kantoor.



Je sympathieke collega’s verwelkomen je graag in hun gloednieuw kantoorgebouw

 Het kantoor is makkelijk bereikbaar en ligt in een file-vrije omgeving
Geïnteresseerd?
Stuur je CV naar:
Bebotax BV ovv BVBA
T.a.v. Dhr Jan Steurtewagen
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
Of via email:
sollicitaties@bebotax.com

