Wij komen, voor
diverse regio’s, graag
in contact met ervaren

Fiscalisten

Wie zijn wij?
Fiscount is een organisatie die een
totaal pakket van diensten, zoals
advies, cursus en training en (online)
producten aanbiedt aan de ruim 1.200
vestigingen van de bij Fiscount aangesloten accountants-, administratie- en
(belasting)advieskantoren. Ons doel?
Onze kantoren zo optimaal mogelijk
hun vak laten uitoefenen en te laten
ondernemen op een wijze die bij hun
past. Daarmee is Fiscount al ruim
30 jaar de adviseur van de adviseur.
De cliënten van de bij Fiscount aangesloten kantoren zijn voornamelijk
ondernemers in het MKB. De diensten
van Fiscount strekken zich uit over
nagenoeg alle zakelijke vakgebieden.

Voor het team Fiscount
Fiscalisten zijn wij op zoek
naar ervaren fiscalisten
voor de regio’s

Noord-Holland
Noord Nederland
Oost Nederland

Jouw uitdaging
Als fiscalist ben jij voor medewerk(st)
ers van bij Fiscount aangesloten kantoren hét aanspreekpunt op het brede
terrein van de belastingwetgeving. Je
bent als specialist de adviseur van de
adviseur en hebt ervaring in het geven
van fiscaal advies, met name vanuit de

belangen van ondernemers in het MKB
(maar ook particulieren), en het voeren
van procedures in bezwaar, beroep en
hoger beroep. Daarnaast treed je op
als inleider van onze Vaktechnische
Actualiteiten, op meerdere locaties. Jij
ziet het als jouw uitdaging om goede
en langdurige zakelijke relaties met de
medewerk(st)ers van de bij Fiscount
aangesloten kantoren op te bouwen
en te onderhouden en als specialist
hun betrouwbare kennispartner te zijn
op het terrein van de fiscaliteit. Daarnaast schrijf je relevante artikelen over
belastingwetgeving en fungeer je als
sparringpartner in ons team.

De vereiste relevante kennis en
kunde van de all-round fiscalist
Het kennisgebied van de all-round
fiscalist strekt zich met name uit over
de IB, VPB, schenk- en erfbelasting
alsmede overdrachtsbelasting. De
dwarsverbanden tussen de diverse
wetten en regelingen zijn voor jou
gesneden koek. Begeleiding van de
bij Fiscount aangesloten kantoren op
terreinen van bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, herstructureringen en voeren
van bezwaar-/beroepsprocedures
is dagelijkse kost. Je bent in staat
telefonische vragen direct en helder
te beantwoorden.

Jouw profiel
•	Jij beschikt over een afgeronde
opleiding op HBO- of WO-niveau
•	Jij beschikt over ruime werkervaring
als fiscalist, met name op het gebied
van IB, VPB, schenk- en erfbelasting
alsmede overdrachtsbelasting

•	Jij bent ondernemend, zelfstandig
ingesteld en een echte netwerker
•	Jij adviseert vanuit huis onze
aangesloten kantoren
•	Jij blijft up-to-date en levert graag
een bijdrage aan interne fiscale
vakontwikkeling
•	Jij vindt het leuk om cursussen en
trainingen te verzorgen
•	Specifieke kennis van agro kan een
pré zijn

Ons aanbod
Fiscount biedt jou een landelijk warm
netwerk van accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren aan
wie je adviezen en cursussen en trainingen kunt geven met de uitdaging
om met deze kantoren een persoonlijk
relatie op te bouwen. Daarin is volop
ruimte voor jouw ideeën en initiatieven.
Door sparren en overleg binnen het
team kun je jouw kennis en vaardigheden verhogen.
Heb je al een eigen adviespraktijk en
wil je die verder uitbouwen? Ook dan
nodigen we je van harte uit om te
reageren.

Meer weten?
Neem contact op met:
mr. Hendrik Beverloo
038 – 456 19 00
h.beverloo@fiscount.nl

www.fiscount.nl

