
Vacature Colruyt Group 
 

Functietitel: fiscalist 

 

Functie: 

Als fiscalist ben je verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van de fiscale dossiers 
van Colruyt Group. Je volgt de fiscale wetgeving, geeft praktische adviezen aan onze 
verschillende bedrijven en verzorgt hun fiscale compliance. Een boeiende, gevarieerde job in 
het finance departement van een Belgische multinational.  

Colruyt Group is een beursgenoteerde familie van bedrijven (waaronder Colruyt, Dreamland, Bio-
Planet, Dats 24…). Dagelijks komen hierbij fiscale vraagstukken aan bod en ook op groepsniveau is 
fiscaliteit een permanent aandachtspunt. We rekenen daarbij op de kennis en ervaring van een team 
van interne experten waar jij deel van uitmaakt. 

Een greep uit jouw takenpakket: 

 Als fiscalist ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van de 
fiscale dossiers van Colruyt Group. 

 Je geeft praktisch advies over topics zoals vennootschapsbelasting, btw en transfer pricing. 

 Je bewaakt mee de kwaliteit en tijdigheid van de diverse fiscale aangifteverplichtingen van de 
Belgische groepsvennootschappen. 

 Je werkt mee aan de trimestriële groepsrapportering en ondersteunt in fiscale controles. 

Zo draag je, samen met het team en onder leiding van de tax manager, bij tot het fiscaal beleid van 
een grote multinationale onderneming met hoofdzetel in België. 

Je werkt op het hoofdkantoor van Colruyt Group in Halle en kan tot twee dagen per week regionaal of 
van thuis uit werken. 

 

Profiel: 

 Kennis en ervaring – Je hebt een bachelor- of masterdiploma met specialisatie in fiscaliteit. Je 

hebt al een eerste ervaring, bij voorkeur als bedrijfsfiscalist met focus op vennootschapsbelasting 
in een grote onderneming of als consultant in een groot fiscaal advieskantoor.    

 Communicatieve vaardigheden – Je werkt samen met veel verschillende partners. Je beschikt 
over de nodige diplomatie en overtuigingskracht.  

 Efficiënt (samen)werken – Je legt makkelijk contact, werkt efficiënt en kan zowel zelfstandig als in 
teamverband werken.  

 Nauwkeurigheid – Jij gaat nauwkeurig te werk, zowel bij het maken van berekeningen en 
configureren van fiscale tools als bij het raadplegen van fiscale wetgeving.  

 Talenkennis – Je hebt een hele goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. 

 

 

 

 

 

 



Wij bieden: 

 Ondersteuning – Omringd door een team van fiscale experten in verschillende disciplines kom je 
terecht in een omgeving waar je veel kan bijleren.  

 Variatie – Je komt in aanraking met de verschillende activiteiten en projecten van Colruyt Group en 
geeft advies op maat. Je krijgt daarbij de kans om te werken rond verschillende fiscale topics zoals 
vennootschapsbelasting, btw en transfer pricing.  

 Extralegale voordelen – Boven op je nettoloon krijg je heel wat extralegale voordelen zoals 
winstdeelname en maaltijdcheques. 

 

Contact: 

Katrien Meus 

katrien.meus@colruytgroup.com 

02/363.53.43 

 

Solliciteren:  

https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/17852 
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