Aangiftemedewerker 24u
Functieomschrijving
Door een groeiende klantenportefeuille is Afib Accountancy op zoek naar een Aangiftemedewerker.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:






Het opstellen en indienen van fiscale aangiften OB, IB, VpB en Erfbelasting
Het doen van reviews van belastingaangiftes
Het verzorgen van de communicatie die samenhangt met aangiften en bezwaarschriften
Het signaleren en voorstellen van adviespunten omtrent de fiscale aangiften
Het adviseren van klanten en het beantwoorden van aangifte gerelateerde vragen

Als Aangiftemedewerker bij Afib ben jij het aanspreekpunt voor de klanten met betrekking tot vragen
over omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Je bekijkt samen met de
accountant de mogelijkheden om de fiscale aangiften te optimaliseren. Daarnaast ben je de
contactpersoon namens Afib voor de Belastingdienst.

Functie eisen
Om deze functie goed uit te kunnen voeren beschik jij over:








Minimaal 2 jaar werkervaring in de fiscale aangiftepraktijk
Een afgeronde opleiding HBO Fiscaal Recht of HBO Fiscale Economie
Een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen
Accurate vakkennis en de wil om dit up-to-date te houden
Een nauwkeurige en zelfstandige werkhouding
Goede communicatieve en contactuele vaardigheden
Affiniteit met Afas Profit is een pré

Afib Accountancy

Afib Accountancy is een klein, maar groeiend accountantskantoor in Akkrum, in het hart van Friesland.
Afib is een onafhankelijk accountant gespecialiseerd in administratieve, financiële en fiscale
dienstverlening en bedrijfsadvies aan ondernemers. Er wordt gewerkt voor opdrachtgevers in
uiteenlopende branches in het midden- en kleinbedrijf. Vanuit kwaliteit, persoonlijke begeleiding,
overzicht en een uitgebreid netwerk is Afib dé sparringpartner voor haar klanten.

Afib biedt jou

Een professionele werkomgeving in een nieuw kantoorpand in een informele sfeer. Het is mogelijk
flexibel te werken en een goede balans tussen werk en privé staat hoog in het vaandel. Door een
diverse klantenportefeuille is het werk zeer afwisselend.
Voor deze functie geldt:
 Een tijdelijk contract met zicht op een vaste aanstelling
 Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 Volop ruimte om te groeien

Reageren

Herken jij jezelf in deze vacature en voel jij je prettig in een ondernemend team, dan
ben je van harte uitgenodigd je reactie met CV te sturen naar Maria Huige via
sollicitatie@afib.nl. Wil je meer informatie dan kun je Maria bereiken op 0566-601499.
Meer informatie over Afib Accountancy vind je op www.afib.nl.

Afib Accountancy is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

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

