Van Gennip Schrieks fiscale en financiële adviezen verzorgt juridisch,
fiscaal, administratief en economisch advies vanuit Someren (ZO-B) gericht op
ondernemers en toonaangevende bedrijven in de agrarische sector en het MKB.
Vanwege versterking van ons kantoor en dienstverlening voor onze gewaardeerde relaties,
zijn we per direct op zoek naar een:

Fiscalist
(met mogelijkheden tot participatie)
Als fiscalist begeleid je onze relaties van A t/m Z op fiscaal gebied. Met jouw competenties, ben jij voor hen het
aanspreekpunt, sparringpartner en fiscale specialist. Op verzoek en pro actief, geef je weldoordachte waardevolle
fiscale adviezen aan de ondernemer en/of diens sleutelfiguren. Hiermee wordt de onderneming fiscaal verstrekt en
ontzorg je de ondernemer zodat die vooral kan blijven ondernemen. Je gaat zelfstandig en actief de boer op om de
ondernemers fiscaal te helpen. Je krijgt leiding van onze operationeel manager (zie foto) en werkt samen met een
ondersteunend team van financieel administratieve professionals, bedrijfsadviseurs en BI consultants. Met twee
andere fiscalisten begeleid, ondersteun en ontwikkel je collega’s met hun vragen en vraagstukken. Ook verzorg je
het interne fiscale overleg waarin casuïstiek, jurisprudentie, alsmede fiscale trends worden behandeld zodat
collega’s zich kunnen ontwikkelen tbv van onze relaties. We gaan ervan uit dat je zelf systematisch werkt aan je
persoonlijke- en fiscale ontwikkeling en verbreding van je netwerk. Onze cultuur is het best te typeren als
samenwerkend, direct, praktisch, korte lijnen, deskundig, kwaliteitsgericht en zeer betrokken. Wij geloven in de
synergie van 1 + 1 = 3 waarbij het klantbelang voorop staat. Tenslotte krijg je ook te maken met ons eigen Business
Intelligence bedrijf Refresh, Bedrijfs Advies en Energie Advies. Dus ben je enthousiast en toe aan een volgende stap
in je loopbaan? Wil je werken in een zeer interessante werkomgeving met en voor toonaangevende bedrijven in de
regio? Dan maken we graag nader kennis met jou. We zien uit naar jouw bijdragen aan de reeds ingezette
doorontwikkeling van ons kantoor.
Functie specifieke competenties
• Visie en strategie
• Ondernemerschap
• Plannen, organiseren en delegeren
• Probleemanalyse
• Aandacht voor details

•
•
•
•
•

Samenwerken
Communicatief
Groepsgericht leidinggeven
Zelfontwikkeling
Netwerken

Wij vragen:
• Motivatie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie
• Een afgeronde HBO/WO opleiding Fiscaal Recht of Fiscale Economie of Register Belastingadviseur
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie
• Ervaring en affiniteit met de agrarische sector is een pre
Wij bieden:
• Een zeer interessante portefeuille van toonaangevende bedrijven in de regio
• Zeer uitdagend werk met veel ontwikkelingsmogelijkheden
• Voltijds dienstverband en marktconform salaris
• Mogelijkheden tot participatie
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Simone Rademakers door je CV en motivatie te mailen aan:
simone@agricoach.nl . Voor meer informatie over de functie, werkzaamheden en kantoor, kun je terecht bij Bas van
Loon: bas@agricoach.nl , 06-55305268. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

