BTW Consultant - Office West
04/10/2019

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

Deloitte Accountancy verstrekt een brede waaier van accountancy en controlling diensten aan
zowel internationale als KMO-klanten, alsook fiscale, juridische, M&A en business control
diensten aan familiale ondernemingen. Vanuit onze 11 kantoren spelen we op een flexibele
manier in op de noden van onze klanten om hen dag in dag uit op maat gesneden oplossingen
aan te bieden voor hun bedrijf. Via een transparante structuur en multidisciplinaire visie
behandelen onze uitgebreide teams van adviseurs hun dossiers met enthousiasme, passie en
technische vakkundigheid.
Voor onze Office West, nl. in de kantoren gevestigd te Gent, Kortrijk, Roeselaere en Brugge zijn
we op zoek naar een BTW Consultant

Functie

Je wordt ingeschakeld in een team dat nationaal en internationaal opererende KMO's en
familieondernemingen begeleidt;
Het eerste aanspreekpunt voor collega's als voor de accountants en bedrijfsleiders / CFO's
van onze klanten;
Je begeleidt klanten rechtstreeks in hun BTW-advisering. Concreet kan dit inhouden: het
uitwerken van een BTW eenheid, complexe onroerend goed transacties, buitenlandse
belastingplichtigen, internationale transacties analyseren, BTW-audits,… .

Gezocht profiel

Je hebt een relevante werkervaring binnen BTW / indirect tax;
Je behaalde een master economie of master rechten of een bijkomende opleiding in
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fiscaliteit;
Je kunt uitstekend de BTW / VAT complexiteit begrijpelijk communiceren naar klanten en
omzetten in werkbare voorstellen;
Je bent geboeid door de wereld waarin KMO-bedrijfsleiders en CFO's van middelgrote
ondernemingen vandaag ageren;
Je bent analytisch en communicatief sterk;
Interesse om een lange termijnrelatie op te bouwen met de klant;
Je bent vlot in het Nederlands en een goede kennis van het Engels/Frans is een troef.

Aanbod

Een professionele en aangename werkomgeving, in een dynamisch team in een
uitdagende groeimarkt;
Uitgebreid intern en extern trainingsprogramma;
Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.

Contact

Solliciteer via de rekruteringssite van Deloitte
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