Junior fiscaal jurist
04/05/2021

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

Voor een middelgroot advieskantoor met 2 vestigingen gaan wij op zoek naar een nieuwe
collega met een juridische of economische achtergrond. Belangrijk is vooral een kennis van het
vennootschapsrecht of een passie voor cijfers.
Je komt er terecht in een sprankelende en groeiende onderneming waar een jong team telkens
voor je klaar staat. Een collegiale sfeer zorgt er ook voor dat jij je in het team zal thuisvoelen.
Met de nodige begeleiding en opleiding zal jij je niet alleen persoonlijk, maar ook professioneel
kunnen ontplooien.

Functie

Je zal verantwoordelijk zijn voor het geven van advies over vennootschapsrecht en
fiscale zaken aan jouw klanten. Dit kan gaan over personenbelasting,
vennootschapsbelasting, overnames, successieplanning, ...
Verder zal je ook nieuwe wetgevingen gaan opvolgen en zal je jouw collega’s
ondersteunen bij vragen die zij hebben. Hierin werk je nauw samen en ga je samen op
zoek naar het meest geschikte antwoord.
In het begin zal je hierin sterk begeleidt worden, maar naargelang jouw kennis en ervaring
groeit, krijg je de mogelijkheid om meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Gezocht profiel

Je bent in het bezit van een economisch of juridisch diploma (master rechten, master
TEW, …)
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Je hebt een sterke interesse in het vennootschapsrecht en de verschillende fiscale
takken
Verder heb je een grote drive en heb je de nodige ambitie om verder te groeien

Aanbod

Afwisselend takenpakket in een groeiende omgeving waarbij je kan groeien binnen jouw
kennis en functie
Interessant verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen zoals een
bedrijfswagen, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering,..
Work/life balansis gegarandeerd door extraverlofdagen, een uurtje vroegerweekend
en familie barbecues,..
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Image not found or type unknown

Vacature Junior fiscaal jurist - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants en advocaten op
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