For more information regarding this
vacancy and/or to schedule appointments,
please find contact details below.

#WANTED
#
#

Fiscaal jurist - corporate tax
Antwerpen / Brussel / Gent

Tax advisor gespecialiseerd
in corporate tax
Over mijn cliënt

# Top Tier
# Niche advocatenkantoor

Mijn cliënt is een Top Tier fiscaal advocatenkantoor met een jarenlange
expertise in alle gebieden van de fiscaliteit.

# Gerenommeerd fiscaal team
# Ondernemers- en bedrijfsgericht

Het gerenommeerde fiscale team van mijn cliënt biedt hoogstaand advies
en cliëntgerichte oplossingen voor complexe fiscaal-juridische zaken. Zij
staan in voor grensoverschrijdend belastingadvies op maat van zowel
nationaal als internationaal cliënteel. Met kantoren in o.a. Brussel,
Antwerpen en Gent staat mijn cliënt bekend om zijn ondernemers- en
bedrijfsgerichte aanpak.

Jouw verantwoordelijkheden
# Compliance processen
# Belastingcontroles en -geschillen

Je zal deel uitmaken van het Corporate Tax team, gespecialiseerd in de
volgende materies:

# Fiscale stimuleringsmaatregelen
# Bedrijfsherstructureringen

•

dagelijks fiscaal beheer van organisaties;

•

beheer van fiscale risico’s;

•

compliance processen;

•

advies en bijstand bij belastingcontroles en -geschillen;

•

advies m.b.t. fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven;

•

fiscale aspecten van bedrijfsherstructureringen, inclusief M&A;

•

internationale vennootschapsbelasting, inclusief advies m.b.t.
dubbelbelastingverdragen;

•

fiscaliteit van buitenlandse entiteiten in België.
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Je profiel
# Tax advisor

•

diploma fiscaliteit.

# Focus corporate tax
# 3+ ervaring

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

•

Je hebt minstens 3 jaar ervaring met advisering in een
(internationale) corporate tax praktijk. Er is zeker ook interesse in

# NL + ENG

profielen met meer anciënniteit.
•

Je bent Nederlandstalig en beschikt over een uitstekende kennis
van het Engels.

•

Je bent sociaal in de omgang en boezemt vertrouwen in bij
cliënten.

•

Je bent een teamplayer die sterke communicatieve vaardigheden
heeft en over een gezonde dosis ondernemingszin beschikt.

•

Je bent nauwkeuring en in staat om grondige analyses te maken
en creatieve, praktijkgerichte oplossingen aan te reiken.

•

Je bent leergierig, volhardend en discreet.

•

Je bent enthousiast om jouw expertise verder te ontwikkelen in
een dynamische en inspirerende omgeving.
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