Tax Consultant - Estate Planning (Hasselt/Antwerpen/Leuven)
04/11/2019

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

Deloitte Accountancy biedt een breed aanbod van professionele diensten aan bedrijven en
organisaties in België.
Onder de koepel van Deloitte Private geven wij advies aan snelgroeiende-, kmo- en
familiebedrijven en aan private personen. Het gamma aan multidisciplinaire diensten bestaat
onder meer uit accountancy, fiscale, juridische, fusie- en overnamediensten, tot bedrijfscontrole,
technologische en strategische diensten. Door flexibel in te spelen op de behoeften van de klant
en op maat gemaakte 360°- oplossingen aan te bieden willen we dé vertrouwensadviseur zijn
voor al onze klanten.
Het private governance team regio is op zoek naar een tax consultant met een passie voor
estate planning voor regio North-East (Hasselt, Antwerpen, Leuven).
De medewerkers van het private governance team zijn experten in het structuren, beschermen
en overdragen van vermogen. Hun visie gaat veel verder dan de klassieke optimalisatie rond
erfbelasting en inkomstenbelasting.
Dankzij de multidisciplinaire omgeving slagen onze Private Governance experten erin om de
familiale planning af te stemmen op de businessplannen van het familiaal bedrijf en de noden
van de familie;

Functie

Je versterkt het private goverance team, en werkt mee aan passende antwoorden op het
gebied van fiscaal-juridische vermogensplanning, en
Je kan de complexe materie begrijpbaar naar de klant over te brengen;
Je neemt al snel je rol op als vertrouwenspersoon en adviseur van bedrijfsleiders en high
net worth individuals;
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Je verdiept jezelf in fiscaliteit van de privépersoon (personenbelasting, kaaimantax,
beleggingsfiscaliteit, onroerend goed fiscaliteit, etc.)

Gezocht profiel

Je hebt minimum drie jaar relevante werkervaring als tax consultant met passie voor estate
planning;
Je behaalde een Master Rechten, een bijkomende opleiding in fiscaliteit is een troef;
Je bent vertrouwd met volgende materies: personenbelasting, beleggingsfiscaliteit,
onroerend goed fiscaliteit, pensioenfiscaliteit;
Je vindt een uitdaging in het uitwerken van een technische analyse;
Interesse om een lange termijnrelatie op te bouwen met de klant;
Je bent vlot in het Nederlands en een goede kennis van het Engels, zowel mondeling als
schriftelijk, is absoluut een troef.

Aanbod

Een professionele en aangename werkomgeving, in een multidisciplinair team, met een
interessant cliënteel en een uitdagende groeimarkt;
Uitgebreid intern en extern trainingsprogramma;
Intensieve coaching-on-the-job en interne kennisuitwisseling;
Interessant verloningspakket met extralegale voordelen, inclusief bedrijfswagen.

Contact

Solliciteer via de rekruteringssite van Deloitte
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