Belastingadviseur-Fiscalist (minimaal 30 uur per week)
Functie-inhoud:
Je controleert opgestelde jaarwerk en zet het om middels een rapportageprogramma in een begrijpelijke
jaarrekening. Je stelt de VPB aangifte op van de onderneming. Bespreekt de VPB aangifte, de
jaarrekening met de klant en geeft waar nodig advies. Daarnaast stel je de IB aangiften op en fungeer je
als adviseur voor onze internationale als nationale klanten. Je maakt termijnrapportages voor onze
klanten. Dit betekent dat je zelf ook zaken in de boekhouding moet kunnen verwerken. Je werkt
zelfstandig aan diverse vraagstukken van onze klanten. Je bent daarnaast de relatiebeheerder. Je neemt
zelf klanten aan en begeleidt deze.
Functietaken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Controle van het jaarwerk
Samenstellen van de jaarrekening in rapportageprogramma
Zelfstandig opstellen van aangiften (VPB en IB)
Bespreken van aangiften en jaarrekeningen met klanten
Het verzorgen van termijn rapportage t.b.v. consolidatie internationaal en fiscale planning
Verzorgen van relatiebeheer
Zelfstandig verzorgen van adviesvraagstukken
Voeren van bezwaar en beroepsprocedures

Functie-eisen:
• HBO en of WO opleiding
• Fiscaal Recht, Fiscale economie is een pre
• Werkervaring tussen 2-5 jaar
• Cijfermatig inzicht
• Secuur , accuraat en gestructureerd
• Goede beheersing van Nederlandse taal
• Goede beheersing van de Poolse taal
• Beheersing van de Engelse taal is een pre
• Woonachtig niet meer dan 30-40 km van Driebergen
• Kennis van Unit4, Accountview, Pro Management en Kluwer
• Je beschikt over een proactieve en flexibele houding
Wat bieden wij
Je werkt in een klein bedrijf, met een hecht team, waar je alle verantwoordelijkheid krijgt binnen je eigen
domein.
Aanvangssalaris: afhankelijk van kennis en ervaring
Tijdelijk naar vast contract
Reiskostenvergoeding
Opleiding (op basis van een aparte opleiding overeenkomst)
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: gezellige en hechte open sfeer, gebruik zwembad en sauna
Graag verzoeken we de CV met een motivatiebrief te sturen naar : jarek@solowski.com
Heeft u vragen, neem contact op met dhr. J.W. Solowski, Tel: 0303040220 (of via e-mail)
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

