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#WANTED 

Advocaat Fiscaal Recht 

Over NOVIUS 

Het advocatenkantoor NOVIUS zoekt een advocaat met ervaring in het 

fiscaal recht voor het hoofdkantoor gelegen in Sint-Pieters-Leeuw. Naast 

het hoofdkantoor gelegen in Sint-Pieter-Leeuw heeft NOVIUS een 

kantoor in Kortrijk. 

 

Het advocatenkantoor verleent advies aan ondernemingen en heeft een 

bijzondere expertise opgebouwd in het behandelen van dossiers inzake 

(internationaal) fiscaal recht, vennootschapsrecht, intellectueel 

eigendomsrecht en vermogens- en successieplanning. 

 

In deze domeinen biedt NOVIUS een volledige juridische dienstverlening 

en ondersteuning, op maat van haar cliënten en met respect voor hun 

specifieke noden. NOVIUS draagt daarbij in het bijzonder zorg voor 

kwaliteitsvol en oplossingsgericht advies.  

 

NOVIUS moedigt onderhandelingen en bemiddelingen aan, en begeleidt 

haar cliënten hierbij met de nodige kennis en professionele ervaring 

inzake bemiddeling en onderhandelingstechnieken. 

 

Het kantoor bestaat uit een jong en dynamisch team van 15 advocaten. 

Jouw verantwoordelijkheden 

• Je biedt cliënten een volledige juridische dienstverlening en 

ondersteuning inzake fiscaalrechtelijke vragen, met focus op de 

directe belastingen. 

• Je behartigt dossiers op een zelfstandige en accurate manier 

waarbij je dagdagelijks direct contact hebt met cliënten. 

• Je maakt binnen elk dossier een grondige analyse en je biedt 

kwaliteitsvol en oplossingsgericht advies, op maat van je cliënt. 

  

# Advisering 

# Fiscaal recht 

# Oplossingsgericht advies 

# Zelfstandige dossieropvolging 

 

# Gespecialiseerd advocatenkantoor 

# Adviespraktijk 

# Cliëntgericht 

# Oplossingsgericht 

  

# Fiscaal recht 

# Sint-Pieters-Leeuw 
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Je profiel 

• Je bent houder van een Master in de Rechten en een 

Postgraduaat of ManaMa in het fiscaal recht. 

• Je hebt minimum 5 jaar ervaring als advocaat, met focus op 

fiscale dossiers. 

• Je hebt een grondige kennis van de directe belastingen. Een 

basiskennis van de indirecte belastingen is een pluspunt. 

• Je kan op zelfstandige basis fiscale dossiers uitwerken en 

afhandelen. 

• Je hebt een grondige mondelinge en schriftelijke kennis van het 

Nederlands, het Frans en het Engels. 

• Je bent gemotiveerd om te werken in een dynamische en 

innoverende omgeving bij een gespecialiseerd team. 

# Advocaat fiscaal recht 

 

5+ ervaring 

 

# 5+ ervaring 

 

5+ ervaring 

 

#  Directe belastingen 

# NL/FR/ENG 
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