ZELFSTANDIGE
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.

Functiespecifieke 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

Word jij de nieuwe
collega van Johan?
Johan: “Mijn passie ligt bij het optimaal bedienen van de
ondernemer als mens. Daarbij hebben we een brede blik: niet
alleen gericht op de onderneming, maar ook op de persoonlijke
situatie.”

JIJ

helpt graag ondernemers met jouw

+ Bent altijd opzoek naar de beste oplossing voor

fiscale kennis;

+ Adviseert onze klanten zelfstandig;

onze klanten;

+ Wil je advies zo eenvoudig mogelijk
communiceren;

+ Zoekt de ruimte om de fiscale wereld

WIJ

verder te ontwikkelen om ondernemers
écht te helpen;

+ Bezit over winnaarsmentaliteit waarmee je niet

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

+ Werken met een enthousiast en

+ Wij praten niet over veranderingen,

alleen winst behaalt voor onze klant, maar ook
tijdens een potje tafelvoetbal.

gedreven team van 20 mensen;

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

maar voeren ze door;

+ Stimuleren persoonlijke ontwikkeling
en kennisverbreding ten behoeve van
je werkzaamheden;

+ Zijn open en transparant en staan voor de

Bel Lisanne op 0318 731001 voor een
(online) Koffie & Kennismakingsgesprek!
Of zet jij je motivatie liever op papier? Pak dan je laptop
erbij 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!

kernwaarden: eerlijk, eenvoudig en effectief.

