Juridisch adviseur (m/v/x) - Specialisatie Fiscaal recht
08/07/2020

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

Fednot is de beroepsvereniging van het notariaat. Dankzij de dagelijkse inzet van bijna 200
medewerkers ondersteunt Fednot de notariskantoren in het leveren van kwalitatieve diensten
aan de burgers en dit op sleutelmomenten van hun leven (samenwonen/trouwen, een woning
aankopen, een onderneming opstarten ...)
Notariskantoren kunnen bij ons terecht voor juridisch advies, ondersteuning qua software tools,
advies rond het management van hun kantoor alsook HR-oplossingen.
Kortom, Fednot speelt een voortrekkersrol met een breed en innovatief aanbod aan diensten en
oplossingen voor Belgische notarissen.
Onze kantoren bevinden zich in hartje Brussel, en zijn gemakkelijk bereikbaar vlakbij het
Centraal Station.
We bieden een aangename, stimulerende werkomgeving, met ruimte voor initiatief.
We zijn nu op zoek naar een:
Juridisch adviseur
Specialisatie Fiscaal recht
Voltijds

Functie

De Juridisch Adviseur versterkt het fiscale team binnen de SU Legal van FEDNOT.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het verlenen van advies aan de notarissen en hun
medewerkers in fiscale materies. Hij/zij staat hen bij in het zoeken naar juridisch correcte
en concrete oplossingen in het domein van de registratie- en successierechten, btw, directe
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belastingen, … .
De Juridisch Adviseur kan zijn fiscale expertise tevens vlot vertalen in redactiebijdragen
voor juridische tijdschriften en andere publicaties.
In contacten met diverse overheden en andere actoren getuigt de Juridisch Adviseur van
de nodige kennis van de materie.

Gezocht profiel

Een Master diploma in de rechten
Een aanvullende master in het Fiscaal recht
Werkervaring is een troef
Zeer goed niveau van het geschreven en gesproken Frans en Nederlands
Als persoon bent u communicatief, werkt u vlot in team en geeft u blijk van een flexibele en
resultaatgerichte houding.

Aanbod

Een interessant salarispakket
Flexibele werkuren
Een intellectueel uitdagende job met een wisselend takenpakket

Contact

Solliciteer schriftelijk met CV bij HR Recruitment
FEDNOT tav HR Recruitment
Bergstraat 34 – 1000 Brussel
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Mail: HRRecruitment@fednot.be (te vermelden referentie: LexGO07/07-RP3)

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren overeenkomstig de desbetreffende
beschermings- en beveiligingsmaatregelen.
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