
Werkervaring is niet perse nodig om in te stromen in deze junior functie. Wij hechten namelijk veel meer

waarde aan jouw persoonlijkheid, inzet en motivatie. We zien in jou graag een teamplayer, die initiatief

durft te nemen en die nauwkeurig en resultaatgericht is. 

Wie ben jij? 

JUNIOR FISCAAL TALENT | TAX & LEGAL | AMSTELVEEN, AMERSFOORT

(32-40 UUR PER WEEK)

Ben jij iemand die doorzettingsvermogen heeft, affiniteit heeft met

belastingen en hier meer van wil weten? Ben je daarnaast een

aanpakker, die dienstverlenend en initiatiefrijk is? Dan hebben wij bij

Auren de ideale baan voor jou als 

Wat ga je doen?

Als junior fiscaal talent leren we je binnen ons deskundige, ervaren en enthousiaste team van fiscaal

professionals om aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting op te stellen. Je leert hoe je

de aangiften op juistheid en volledigheid kunt opstellen en hoe je advieskansen kan herkennen. Je

denkt met de klant mee en signaleert risico’s en kansen.  

Verder ondersteun je je collega’s door adviezen, verzoeken en bezwaarprocedures voor te bereiden en

zorg je voor een gedegen vastlegging in dossiers. Je hebt na overleg met de opdrachtleider zelf

contact met de klant en ook met andere partijen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Afhankelijk van

je ervaring, talenten en ambities kan jij je specialiseren in een vakgebied of branche.
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 Minimaal een mbo-opleiding; 

Affiniteit met fiscaliteit en/of accountancy;

De ambitie om een passende studie te gaan volgen;

Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

Goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse taal.
 

Je hebt:

Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 80 medewerkers

actief vanuit Amersfoort en Amstelveen. Auren is specialist op het gebied van Accountancy, Audit &

Assurance, Consulting, en Tax & Legal. Wij beschikken over een WTA vergunning voor uitvoering van bij

wet verplicht gestelde controles. 

Wie zijn wij?
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Korte lijnen/platte organisatie

Direct klantcontact

Leuke, informele sfeer

Bevlogen medewerkers

Goede werk-privé balans

Gevarieerde klantenportefeuille

Dan willen wij graag kennis met je maken! Je kunt contact opnemen met Anita van der Veen via                            

 recruitment@auren.nl of      06-55174240. 

Jouw inzet wordt beloond bij Auren. We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en ontwikkelen. Als

junior fiscaal talent mag je van ons een marktconform salaris en een uitgebreid pakket aan secundaire

arbeidsvoorwaarden verwachten, welke bestaan uit o.a.:

Tops bij Auren

Interesse of meer weten?

Sollicitatieprocedure

SOLLICITEREN

Ons aanbod

Je gaat deel uitmaken van onze businessunit Tax & Legal, waar 7 collega’s werkzaam zijn. Ons team

bestaat uit enthousiaste en bevlogen professionals, die graag kennis en ervaring met jou delen. Door

iedere dinsdag met het team te overleggen te Amersfoort leren we met en van elkaar. 

Samen met jou wil Tax & Legal haar dienstverlening verder uitbouwen. Daarbij staat kwaliteit bij ons

hoog in het vaandel en zien we graag dat jij een proactieve en klantgerichte houding meebrengt.

Hoe ziet de afdeling eruit?
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Passende studiefaciliteiten

Training-on-the-job

Auren Academy met e-learnings en groepstrainingen

mailto:recruitment@auren.nl
https://auren.com/nl/?p=11600

