Fiscalist in de beste
pitcrew van Brabant
Bij Dijksterhuis Accountants zorgen wij voor onze klanten, wij zorgen ervoor dat ze een goed
geoliede onderneming hebben op weg naar succes. Wij zijn “de pitcrew”.
Wil jij als Fiscalist deel uit maken van de crew om voor het succes van onze klanten te zorgen?
Lees dan vooral verder…..
Ben jij betrokken, heb je oog voor kwaliteit en efficiëntie en zie je voor de klant kansen om zijn onderneming
naar succes te brengen? Ben jij de persoon die net dat stapje meer zet voor je klant? Dan pas je bij ons!
Beantwoord je daarnaast ook de volgende vragen met een ja?

Ja ik heb….
•
•
•
•
•
•

een afgeronde academische opleiding Fiscaal Recht of Fiscale Economie
ervaring in een vergelijkbare functie in de MKB-praktijk
de volgende vaardigheden; analytisch sterk, kritisch, zelfstandig en sociaalvaardig
ruime ervaring en kennis van fiscale software pakketten
interesse in mijn vakgebied en volg de wereld om mij heen met belangstelling
een beschikbaarheid van minimaal 16 uur per week

Wat ga je doen bij Dijksterhuis als Assistent Accountant?
Binnen het fiscale team van Dijksterhuis hebben we plek voor een gedreven persoon met passie voor het
fiscale vak en die onze adviespraktijk verder kan uitbouwen. Je houdt je bezig met het opmaken en reviewen
van fiscale aangiftes en onderzoekt adviesmogelijkheden. Je voert zelfstandig overleg met de belastingdienst
en hebt besprekingen met onze klanten. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor collega’s en klanten als het
gaat om fiscale vragen.
•
•
•
•

Je werkt op een creatieve en praktische wijze aan fiscale vraagstukken
Bedenkt proactieve adviezen en ga je opzoek naar besparingsmogelijkheden voor de klant
Je bent actief aanwezig tijdens vaktechnische overleggen. Jij ziet de juiste kansen
Bereidt complexere vraagstukken en bezwaarschriften voor

Wie zijn wij
Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor bestaat al meer dan twintig jaar. Op onze drie vestigingen in Breda,
Roosendaal en Oosterhout werken in totaal 20 medewerkers. Wij zijn er voor ondernemers die vooruit willen
en daar écht bij geholpen willen worden. We bieden een luisterend oor en geven praktisch advies, uiteraard
altijd binnen de wettelijke kaders.
Binnen Dijksterhuis is er een informele sfeer en zijn er korte lijnen. Wij vinden de mens achter de medewerker
belangrijk. Dit uit zich in oog te hebben voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor elkaar binnen het
team. Daarnaast bieden we onze medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden, we zijn flexibel en
hebben oog voor werk en privé balans.
Ben je geïnteresseerd in de functie? Dan leren we je graag kennen. Stuur je CV naar hr@dijksterhuis.com of bel
naar 076-520 55 33 en vraag naar Iris of Mariska als je nog vragen hebt over Dijksterhuis.

