
 

 
 
(Junior) Belastingadviseur m/v (32-40 uur) 
 
Over de functie 
Ben jij op zoek naar een afwisselende fiscale functie binnen een accountantskantoor? Wij zoeken een 
(junior) belastingadviseur.  
 
Je adviseert en begeleidt onze klanten op een breed fiscaal terrein. Je signaleert adviesbehoeftes bij 
de klant en zorgt vervolgens met gebruikmaking van jouw kennis en expertise voor een optimale 
oplossing. Daarbij zorg je ervoor dat de wensen van de klant niet uit het oog verloren worden. Je 
wordt hierbij ingewerkt en begeleid door een ervaren belastingadviseur.  
 
Je bent (mede) verantwoordelijk voor het controleren van aangiftes, overleggen met de 
belastingdienst, alsmede voor het voeren eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.  
 
Wat zoeken wij?  
Wij zoeken een collega die nauwkeurig, communicatief vaardig, enthousiast en representatief is. Een 
professioneel kritische houding is voor jou een vanzelfsprekendheid, net als een focus op kwaliteit. Je 
beschikt over analytische vaardigheden, kunt goed samenwerken maar kunt ook prima zelfstandig uit 
de voeten. Je aarzelt niet om vragen te stellen en ‘’houdt je rug recht’’ als je vindt dat je gelijk hebt. 
En als het moet, ga je daar op een respectvolle manier het gesprek over aan met collega en/of 
leidinggevende.  
 
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding (in een fiscale richting) of je hebt een afgeronde universitaire 
opleiding (fiscaal recht / fiscale economie). Je hebt 0 - 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.  
 
Over ons  
Smids en Schakel is een middelgroot kantoor (35 medewerkers) met ruime ervaring in de onder-
steuning en advisering van klanten in het MKB-segment. Wij zijn een full service accountantskantoor 
(gemengde praktijk met WTA-vergunning) met alle disciplines die de ondernemer van vandaag nodig 
heeft: van accountantswerkzaamheden en fiscaal-juridisch advies tot uiteenlopende bedrijfsadviezen 
en van een controleteam tot een afdeling waar we de salarisadministraties voor klanten verzorgen. 
 
Wij bieden jou een baan bij een informele maar professionele organisatie met korte lijnen en ruimte 
voor jouw eigen ontwikkeling. Je bent 32-40 uur per week beschikbaar.   
 
Contactpersoon Smids en Schakel 
Naam:  Hester Hoekstra (office manager) 
E-mail:  h.hoekstra@smidsenschakel.nl 
Telefoon: (058) 2130305  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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