
 

 

 

 

VACATURE 

BELASTINGADVISEUR 
32-40 uur per week 

 
Wij zijn op zoek naar een belastingadviseur met universitaire opleiding. Een variatierijke baan waarin 

je je niet alleen zult richten op de vaktechniek maar ook op cliëntencontact. In deze rol wordt  jou de 

mogelijkheid geboden om je te ontwikkelen in dit vakgebied.  
 

 
Dit is hoe de baan er uitziet: 

 

De functie: 

- voorbereiden en uitvoeren van fiscale adviezen; 

- contact met cliënten; 

- opstellen van bezwaarschriften en voorbereiden beroepschriften; 

- fiscaal aanspreekpunt voor de accountants; 

- verzorgen van fiscale cursussen; 

- ontwikkelen als generalist met specialistische kennis. 

 

 

 

 

 

Wat verwachten wij van 

je? 

 

 

Wat krijg je? 

 

Wat krijg je niet? 

 een afgeronde 

universitaire opleiding 

 affiniteit met fiscaliteit 

 kennis van MS-Office 

en Fiscaal Gemak is 

een pré 

 secuur en 

stressbestendig  

 organisatorisch 

vermogen 

 een 999-poot (wij zijn 

ook niet perfect) 

 goede beheersing van 

de Nederlandse taal in 

woord en geschrift 

 je kunt zelfstandig 

werken 

 een prettige werkplek  

 een team goedlachse, 

 hardwerkende collega’s 

 geld voor je noeste   

 arbeid  

 persoonlijke 

 waardering naast een 

 prima secundair 

 pakket 

 goede begeleiding 

 doorgroeimogelijkheden 

 onbeperkte 

 bonenkoffie 

 leuke personeelsuitjes 

 klantencontact 
 
 

 een bezemkast als 

werkplek  

 stropdas van de zaak 

 lange werkdagen 

(overuren houden we 

niet van) 

 een stofjas 

 saaie collega’s (wij zijn 

altijd in voor leuke, 

spontane acties) 

      



 

 

 

Jouw profiel: 

- een afgeronde NOB-opleiding 

- een afgeronde universitaire opleiding; 

- goede studieresultaten; 

- 4 tot 6 jaar werkervaring, bij voorkeur in MKB; 

- ambitieus, gedreven en enthousiast; 

- flexibel, inventief, resultaat gericht en ondernemend; 

- communicatief, sociaal en teamplayer; 

- representatief.  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een Rotterdams kantoor met accountants en fiscale adviseurs. Al 20 jaar zijn wij een 

eigenwijze organisatie die een hoge kwaliteit van financiële dienstverlening combineert met een 

gezonde dosis hard werken en plezier. Wij geloven niet in de kracht van lange werkweken, maar 

eerder in efficiënt samenwerken, kennis delen en een goede balans in werk en privé. Onze klanten 

geloven in onze dienstverlening en daar komt onze groei ook vandaan, verloop kennen we 

nauwelijks. Onze trouwe groep collega’s bestaat uit ca. 30 personen; een platte organisatie waar 

iedereen elkaar kent. 

 

Spreekt deze functie jou aan? Stuur jouw cv en motivatie dan naar Anita: 

hr@wolfsbergenvanhaarlem.nl 

 

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.wolfsbergenvanhaarlem.nl of neem 

contact op via 010-2661010. 

We kijken uit naar jouw sollicitatie! 

 

 

 


