ZELFSTANDIG
BELASTINGADVISEUR

Zelfvertrouwen
Geloof hebben in eigen
kunnen om resultaat te
behalen.
Continu leren
Bewust gericht op het ontwikkelen van kennis,
vaardigheden en het opdoen
van ervaring om huidige of
toekomstige functie succesvol
te kunnen uitoefenen.

Aanpassingsvermogen
Effectief inspelen op veranderende omstandigheden, taken,
verantwoordelijkheden
en/of mensen.

Teamwork
Actieve en constructieve
bijdrage leveren aan een
gezamenlijk resultaat, waarbij
gehandeld wordt vanuit het
groepsbelang.

Doelgerichtheid
Gericht werken aan het
behalen van de juiste
resultaten en doelstellingen.

Functie specifieke competenties
Probleemoplossend vermogen
Het signaleren en oplossen van
problemen door analyse, het
leggen van verbanden en een
juiste inschatting van gevolgen.
Nauwkeurig
Nauwgezet werken binnen
gestelde eisen.

Beleid en procedures
Volgen van de regels, voorschriften, procedures om de
gestelde doelen te realiseren.
Klantgerichtheid
Anticiperen op behoeften
en wensen van klanten, deze
onderzoeken en hiernaar
handelen.

Interpersoonlijke communicatie
Effectief en in de juiste vorm
informatie mondeling en
non-verbaal overbrengen en
ontvangen.

GEZOCHT
EEN ECHTE TOPPER
We zoeken een echte topper. Je bent vakkundig, analytisch en je hebt
oog voor detail. Je beweegt flexibel mee met klanten en collega’s.
Communiceert helder en gemakkelijk. En houdt van uitdagingen.
Je hebt – zeg maar – een positief-energieke ‘kom-maar-op-houding’!
Je vindt het fantastisch om complexe zaken te ontrafelen en eenvoudig
helder maken. En natuurlijk werk je graag in teamverband. Dat laatste
is bij ons extra belangrijk. Want samen maken we onze missie waar:
Elke onderneming TOPFIT!

JIJ

Denkt in nieuwe kansen;

+ Lost graag zelfstandig én samen met het

+ Kunt helder en eenvoudig communiceren
met jouw klanten;

team de fiscale vraagstukken op;

+ Hebt ondertussen de nodige ervaring

+ Adviseert ondernemers graag over de
fiscale mogelijkheden aan de hand van
cijfers en actuele ontwikkelingen.

opgedaan in het fiscale vakgebied;

+ Durft de fiscale wereld binnen MKBTR
verder te ontwikkelen om ondernemers
echt verder te helpen;

WIJ

Zijn een jonge, dynamische en
lerende organisatie die volop
groeit;

+ Staan in de markt bekend als
vernieuwend in het accountancy vak;

+ Hebben een duidelijke visie op personeelsbeleid met focus op coachend leiderschap;

+ Werken met een enthousiast en
gedreven team van 20 mensen;

+ Bieden, afhankelijk van je ervaring, een
marktconform salaris tussen de
€3.000,- tot €4.000,- bruto p.m.

+ Wij praten niet over veranderingen,
maar voeren ze door;

+ Zijn open en transparant en staan voor de
kernwaarden: eerlijk, eenvoudig en effectief.

Bel Lisanne op 0318 731001 voor een
(online) Koffie & Kennismakingsgesprek!
Of zet jij je motivatie liever op papier? Pak dan je laptop
er bij en schrijf met topsnelheid jouw motivatie.
Stuur deze naar ons op via lisanne@mkbtr.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld!

