Stagiair(e) of Associate in het fiscaal recht
27/09/2019

Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor:

Monard Lawis een van de grotere onafhankelijke advocatenkantoren in België, met een sterke
lokale verankering. We streven naar een open en persoonlijke relatie met onze klanten en
proberen hen snel praktische oplossingen aan te reiken.
Door onze groeiende activiteiten, zijn we op zoek naar een stagiair(e) of associate om ons team
fiscaal recht te Brussel te vervolledigen.

Functie

We zoeken advocaten die gebeten zijn door alle aspecten van het fiscaal recht.
Je houdt van afwisseling in jouw job:
voeren van fiscale procedures (zowel administratieve als gerechtelijke) en dit zowel op vlak
van personen- en vennootschapsbelasting, BTW, douanerechten, registratie- en
successierechten en lokale belastingen.
Fiscaal advies over diverse fiscale materies, aanvragen rulings
Advies over vermogens- en successieplanning.
Je krijgt daarbij de kans om te werken voor een breed spectrum aan cliënten gaande van
beloftevolle en innovatieve start-ups en grote (familie)bedrijven tot multinationals in zeer diverse
sectoren.

Gezocht profiel

We verwelkomen verschillende ervaringsniveaus; sowieso werk je graag zelfstandig en
doelgericht vanuit een brede fiscale en juridische kennis.
Je streeft steeds naar een uitstekende kwaliteit, zowel inhoudelijk-juridisch als in
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dienstverlening.
Je communiceert vlot, helder en to-the-point met klanten en collega’s.
Je voelt de klant goed aan en stelt proactief vragen om de behoeften van de klant te
kaderen.
Je bent van nature een teamspeler, gericht op overleg en deelt informatie met de
verantwoordelijke.
Je volgt het economisch leven en de fiscale actualiteit op de voet.
Een goede kennis van het Engels en Frans is een plus.

Aanbod

We zoeken advocaten met dit profiel voor onze vestiging te Brussel.

Contact

Monard Law
t.a.v. Evelyne Debeuckelaer
Tervurenlaan, 270
1150 BRUSSEL
Tel. +32 (0)2 234 67 10
e-mail: work@monardlaw.be (ref. LexGO27/09)
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