
VACATURE

Btw specialist 
Kantoor Den Haag 

max. 5 jaar ervaring

INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP

070-7447516

info@allvat.com

Een zelfstarter, efficiënt en precies;

Zelfstandig (thuis) werken is geen probleem;

Sociale vaardigheden zijn uitstekend;

In staat om in de schoenen van de cliënt te gaan staan;

Bereid om verder te leren met interne en externe (internationale)

opleidingen; 

Gedrevenheid met passie voor het vak;

Vaktechnische kennis is en blijft up to date ook door eigen tijd te

investeren;

In staat nieuwe wetgeving en jurisprudentie te vertalen naar gevolgen

voor cliënten;

Heldere communicatie in de brede zin van het woord en geschrift -

Nederlands en Engels is geen enkel probleem;

Excel kent geen geheimen, ervaring met ERP is zeer welkom maar niet

noodzakelijk;

Woon-werk verkeer liefst zo min mogelijk.

Functie profiel:

In de functie als btw specialist richt je je als adviseur op alle aspecten die

op het gebied van de omzetbelasting spelen. Je wordt direct betrokken bij

de advisering en compliance van cliënten. Je hebt zelfstandig contact met

belastingdienst en cliënten en binnen het team delen we kennis en

ervaring om samen met de cliënten te blijven groeien.



We zijn een klein kantoor, maar met een zeer gevarieerde internationale cliëntenportefeuille. De meeste tijd

besteden we aan beursgenoteerde bedrijven (AMS, NYSE, NASDAQ) en wereldspelers die in private handen

zijn. Onze focus ligt op de indirecte belastingen bij internationale handel en wij beperken ons niet tot de

heffing in Nederland. Met ons internationale netwerk helpen wij de cliënt met al zijn internationale

verplichtingen op het gebied van de indirecte belastingen. Ruim 90% van onze cliënten is dan ook gevestigd

in het buitenland. Dat betekent normaliter dat we onze cliënten ook regelmatig in het buitenland bezoeken.

ALLVAT is de vraagbaak van de KvK, docent en organisator bij tientallen nationale en internationale

trainingen en is actief betrokken bij internationale ontwikkelingen op btw gebied als bestuurslid van de

International VAT Association. De vraag naar onze dienstverlening is sinds Brexit explosief gegroeid, blijft

groeien en dus willen wij ons team zo snel mogelijk uitbreiden met een enthousiaste btw liefhebber.

Over ALLVAT

Bachelor of Master Fiscaal Recht of Fiscale Economie met maximaal 5 jaar werkervaring in een

belastingadviespraktijk, het bedrijfsleven of de overheid op het gebied van BTW of indirecte

belastingen.

Zakelijke netwerker, met oog voor opportunities.

Handelt integer in de uitoefening van het vak.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden
Salaris afhankelijk van ervaring, auto van de zaak mogelijk, vakantiegeld, 13e maand / bonus (deels

prestatiebeloning), 30 vakantiedagen, externe opleidingen in binnen en buitenland in overleg. Flexibele

werkuren en thuiswerken in overleg. Salarisindicatie op basis van fulltime dienstverband: €3.500 - €5.000

bruto per maand.

JE KUNT JE CURRICULUM VITAE

EN BRIEF RICHTEN AAN 

info@allvat.com


