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Dnf zoekt gedreven fiscaal adviseur!  
 
Hoofdzetel: ‘t Eilandje te Antwerpen  
Kantoren: Mechelen – Temse – Herentals  
 

Wie is dnf in een notendop?  
Dnf is een accountants- en advieskantoor gericht op kleine en middelgrote (familiale, al dan niet 
beursgenoteerde) ondernemingen en specifieke niches (oa. notariaten en pensioenfondsen). Jij zou 
werkzaam zijn bij de afdeling dnf tax & legal.  
 
Hoe zal jouw takenpakket eruit zien binnen de afdeling dnf tax & legal?  
Je passie voor fiscaliteit en ondernemingsrecht zet je om in praktisch advies. Je ondersteunt 
ondernemers en ondernemingen in hun groei en staat hen bij met het juiste advies. Denk hierbij aan 
het voorbereiden en begeleiden van een ruling innovatieaftrek of auteursrechten, het in kaart brengen 
van de fiscale gevolgen van fusies & overnames, het assisteren bij fiscale controles, …. Ook ondersteun 
je jouw collega’s en sta je mee in voor de interne opleidingen, breng je bepaalde fiscale procedures in 
kaart en maak je fiscale templates die gebruikt kunnen worden als leidraad binnen ons kantoor. Het 
spreekt voor zich dat je de fiscale wetgeving op de voet volgt. 
Fiscaliteit en accountancy zijn echter complementair en niet van elkaar weg te denken. Als fiscaal jurist 
krijg je dan ook de mogelijkheid om de nodige assistentie te bieden bij de jaarafsluiting van enkele 
dossiers.    
 

Wie ben jij?  
 Je behaalde een juridisch diploma en genoot bij voorkeur een bijkomende opleiding in 

fiscaliteit (bv. fiscaal recht, fiscale hogeschool, ..). 

 Je hebt reeds een eerste werkervaring in een consultancy-omgeving achter de rug; 

 Je hebt een vlotte pen en bent in staat complexe, technische materie en juridisch jargon om 

te zetten in verstaanbare topics, dit zowel voor onze klanten als voor je collega’s. 

 Je kan zelfstandig, nauwkeurig en discreet werken, kan goed omgaan met deadlines en bent 

stressbestendig; 

 Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands en goede kennis van het Engels; 

 Je bent klantgericht en sociaalvaardig: een echte teamplayer die belang hecht aan het 

opbouwen van een goede relatie met collega’s en klanten. 

 Je bent leergierig en op zoek naar een uitdagende functie waar je met veel ambitie en 

motivatie te werk wilt gaan; 

 Je combineert goede communicatievaardigheden met aandacht voor detail; 

 

Waarom werken bij dnf ?  
Je werkt voor een state-of-the art advieskantoor mee met zijn tijd. We werken met de nieuwste 
programma's en tools zoals Yuki, Silverfin, CodaBox, Connective, ... en voorzien ook voldoende 
opleidingen zodat onze werknemers steeds mee zijn met de nieuwste veranderingen op 
boekhoudkundig en fiscaal vlak, maar ook goed met onze programma’s kunnen werken. Bijkomend 
bieden we ook opleidingen aan om de soft skills van onze werknemers aan te scherpen. Denk hierbij 
aan communicatievaardigheden, time management, taal- en office opleidingen, ... .  
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Dnf zet ook in op flexibiliteit: glijdende uren, zolang het werk maar wordt gedaan. Thuiswerk is 
ingeburgerd, maar geen verplichting. We beschikken ook over een kantoor te Temse, Mechelen en 
Herentals. Werken vanuit één van deze locaties vormt dan ook geen probleem voor ons. Tenslotte 
hanteren we een 38 uren werkschema, waardoor we op vrijdag slechts 6 uur werken. Hierdoor 
beginnen we tijdig aan het weekend!  
 
Wij bieden jou een fulltime contract van onbepaalde duur. Daarnaast kan je rekenen op een 
competitief salarispakket met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques, aanvullende 
groepsverzekering, onkostenvergoeding, …).  

 
Meet the team!  
Ons team bestaat uit een gezonde mix tussen jong en oud. We zijn momenteel met een groep van een 
50-tal collega’s, waarvan 7 vennoten. Onze vennoten hebben elk een achtergrond bij één van de “big 
four” of “big ten” kantoren wat voor de nodige expertise en knowhow binnen dnf zorgt.   
 
Door de verschillende leeftijden en ervaringsniveaus hangt er een fijne dynamiek binnen de 
organisatie. We zetten dan ook hard in op het behouden van deze leuke werksfeer. Hiervoor 
organiseren we teambuildings zowel in het binnen- als buitenland en gaan we (in pré- en post-corona 
tijden) regelmatig samen iets eten en drinken.  
 
Kan jij je terugvinden in bovenstaande omschrijving en wil je graag deel uitmaken van dit enthousiast 
team? Dan ontmoeten we je graag voor een gesprek bij ons op kantoor! Gelieve je cv alsook een korte 
motivatie te bezorgen via mail: yelena@dnf.be. We kijken er alvast naar uit om jou te ontmoeten! 
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