
Junior belastingadviseur (WO-HBO) 

 

Ben jij op zoek naar een vliegende start in je carrière en sta jij stevig in je schoenen? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! Als junior belastingadviseur ga je aan de slag met het begeleiden van onze klanten. Je 

stelt aangiften op, signaleert adviesmogelijkheden en bereidt adviezen voor. Je denkt en handelt niet 

alleen vanuit fiscaal oogpunt, maar vooral vanuit de klant en zijn of haar bedrijf. 

Je verricht ondersteunende werkzaamheden in de belastingadvisering en stelt zelfstandig aangiften 

op en geeft belastingadviezen. Je bouwt kennis over de fiscale wet- en regelgeving door je te 

verdiepen in de situatie van je cliënten en hun fiscale mogelijkheden te onderzoeken. Je vindt 

uitdaging in je werk door te werken aan complexe en gevarieerde opdrachten. 

Taakomschrijving: 

• Het ondersteunen van een belastingadviseur; 

• Opstellen van belastingaangiften (IB, VPB, schenkbelasting); 

• Het beantwoorden van vragen van de fiscus over aangiften; 

• Contact onderhouden met klanten; 

• Uitwerken van fiscale notities; 

• Signaleren van adviesmogelijkheden; 

• Voorbereiden (en uitvoeren) van adviesopdrachten; 

• Aanvankelijk zijn de werkzaamheden uitvoerend, maar later ook toenemend adviserend van 

aard. 

Functie eisen: 

• Afgeronde fiscale WO of HBO opleiding; 

• Relevante stage of werkervaring is gewenst; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Sterk analytisch vermogen; 

• Professioneel kritische houding; 

• Ambitie en doorzettingsvermogen; 

• Teamplayer, maar ook een flinke dosis zelfstandigheid. 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden; 

• Een bijdrage aan je pensioen; 

• Ruimte voor jouw persoonlijke situatie. 

Wie zijn wij? 

VFD Adviseurs is een kleinschalig administratiekantoor en is de financiële dienstverlener voor 

startende en ervaren ondernemers, grote en kleine bedrijven. Wij verzorgen het gehele financiële en 

fiscale traject van onze klanten. Medio dit jaar gaan we verhuizen naar een prachtige locatie in 

Rosmalen.  

 

Maak jij graag onderdeel uit van onze organisatie en herken jij je in de functie-eisen?   

Stuur dan jouw CV en motivatie naar: secretariaat@vfd.nl  

mailto:secretariaat@vfd.nl

