Fiscaal medewerker (24-40 uur)

PetersVanGemert AccountantsBelastingadviseurs
Ben jij?
Die fiscaal medewerker met een afgeronde HBO opleiding en een paar jaar relevante werk-/stage
ervaring? Proactief, verantwoordelijk en werk je graag samen? Lees dan snel verder wat wij jou
kunnen bieden.
Wie zijn wij
Wij zijn een persoonlijk en betrokken accountants- en belastingadvieskantoor met een gevarieerde
klantenkring die het hele MKB bestrijkt. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de regio UdenOss-Nijmegen.
Met ons team zijn we de vraagbaak en ondersteuning voor ondernemers die graag geholpen willen
worden om het beste uit hun onderneming te halen. Dit realiseren we door hen actuele financiële
inzichten, praktijkgerichte adviezen en flexibele ondersteuning te bieden. Want alleen wie breed
kijkt, ziet de samenhang, de mogelijkheid en de risico’s.
In totaal krijg je zo’n 20 collega’s waarvan je er een aantal zult ondersteunen, een aantal die op
niveau met je kunnen sparren en een aantal die je werk uit handen nemen.
Wat ga je doen
Je werkt intensief samen met onze fiscalist. Samen met de fiscalist beantwoord je vragen en zoek
je fiscale zaken uit voor onze klanten. Je zorgt dat documenten op tijd de deur uitgaan, controleert
aanslagen en hebt contact met de belastingdienst. Ook bereid je (complexe) aangiften voor en
wikkelt deze samen met de fiscalist af. Je groeit hierdoor in je functie, waardoor je deze na verloop
van tijd zelfstandig kunt uitvoeren. Ook geef je gevraagd of ongevraagd adviespunten door aan
jouw collega’s, (assistent) accountants, die als input dienen voor besprekingen met de klant.
Gewenste skills
je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau (fiscale economie/recht);
je hebt een aantal jaren werk- of stage ervaring in je vakgebied;
je hebt feeling met de MKB-praktijk;
je bent sterk op sociaal en communicatief gebied.
Dat zijn nog eens mooie vooruitzichten
een aantrekkelijk salaris gebaseerd op jouw ervaring, niveau en opleiding; dit bespreken
we tijdens ons kennismakingsgesprek;
wij zijn, net als jij, flexibel en geven je vrijheid bij de indeling van jouw werktijden. Wel
vinden we het fijn als je er om 9 uur bent;
vanaf de 1e dag word je opgenomen in een gezellig team van collega’s;
28 vakantiedagen (én het gevoel van vrijheid);
wij zijn een ‘drempelloos’ kantoor, dat maakt samenwerken wel zo makkelijk.
Ben je er klaar voor?
Spreekt ons kantoor je aan? Wil je deze vacature omzetten in jouw baan? Zet jouw reactie dan
snel in een mail en stuur deze samen met je cv naar arianne@pvgweb.nl. Als ook wij denken dat er
een match kan zijn, dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Wil je liever eerst telefonisch wat meer informatie over de vacature? Dan kun je terecht bij
Laura Lovink. Zij is te bereiken via 088-1348700 of via laura@pvgweb.nl.

