
Sta jij open voor de vele veranderingen in ons vak?

Dan ligt je toekomst misschien wel bij VIER Accountants
en Belastingadviseurs.

Junior belastingadviseur (20 - 24 uur p.w.) 
 

In deze functie ondersteun je onze belastingadviseur. Je kunt dan denken aan het voorbereiden van verzoek- en 
bezwaarschriften, het voorbereiden van adviestrajecten, het voorbereiden van vragenbrieven, het opstellen van 
de aangiftes inkomstenbelasting van particulieren, het voorbereiden van aangiftes erf- en schenkbelasting en 
het verzorgen van de uitstelregeling. Je bent een echte generalist en je vindt het leuk om drie dagen per week 
ongeveer 4 uur per dag bezig te zijn met fiscale onderwerpen. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen 
op het fiscaal gebied.

Hou je van uitdagingen?
Bij VIER Accountants kom je te werken in een fiscaal enerverende praktijk met zeer uiteenlopende uitdagingen. 
Je ondersteunt onze belastingadviseur en krijgt voldoende ruimte om zelfstandig zaken op te pakken.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt een afgeronde hbo-opleiding en hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Je bent vertrouwd met 
elektronische dossiervorming (heel belangrijk, want we streven naar een papierloos kantoor!). Verder heb je een 
goede actuele kennis van fiscaal recht. Je kunt goed werken met fiscale zoekprogramma’s. Jouw mondelinge en 
schriftelijke adviesvaardigheden zijn uitstekend en je woont in de regio van Amersfoort.

Wat mag jij van ons verwachten?
Wij zijn een informeel kantoor waarbij je de stropdas thuis kunt laten. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. 
Tegenover jouw inspanningen staan een prima salaris, ontwikkelingsmogelijkheden en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Stuur je brief en curriculum vitae per mail ter attentie van Amanda van Hoorn naar vanhoorn@vieraccountants.nl. 
Heb je een inhoudelijke vraag over deze functie neem dan contact op met Diny van Boekel op telefoonnummer 
033 464 13 33, voor overige vragen kun je vragen naar Amanda van Hoorn.

VIER accountants en belastingadviseurs I Nijverheidsweg-Noord 79 I 3812 PK Amersfoort
tel 033 464 13 33 I info@vieraccountants.nl I www.vieraccountants.nl
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