Ben jij die netwerker met fiscale kennis?
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met zo’n 6.500 leden dé beroepsvereniging van
belastingadviseurs voor het mkb. Leden kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting
overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening. Daarnaast
biedt het RB opleidingen om Register Belastingadviseur te worden en heeft het een uitgebreid
cursusaanbod om kwaliteit en kennis op peil te houden.
De afgelopen jaren is er binnen het RB veel veranderd. Met een verhuizing en koerswijziging achter
de rug zoekt het RB energieke en ondernemende professionals die graag samen verder willen
bouwen aan een nieuwe organisatie. Ruim 30 medewerkers werken dagelijks aan de
toekomstbestendigheid van het vak van belastingadviseur.

Voor het RB zoeken wij twee Fiscalisten (32-40u)
Functieomschrijving

Als Fiscalist zorg je voor ultieme ondersteuning van de leden op gebied van fiscaliteit. Let op, dat gaat
veel verder dan alleen praktisch advies over complexe vraagstukken en bestaande wet- en
regelgeving; in deze rol draag je ook bij aan de beïnvloeding en vorming van beleidsbeslissingen die
de leden raken. Daartoe ontwikkel je visie en beleid op het fiscale domein, beoordeel je
wetsvoorstellen, jurisprudentie & vakliteratuur, adviseer je het bestuur en de directie van het RB,
participeer je in overleggen (bijvoorbeeld met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën) en
draag je actief bij aan lobby- en pr-activiteiten. Je begrijpt dat samenwerking en communicatie
essentieel zijn, dus zoek je de samenwerking met andere belangengroepen, schrijf je over fiscale
ontwikkelingen voor zowel de website als het vakblad en geef je voorlichting via bijeenkomsten en
webinars.
Ook ben je als fiscalist nauw betrokken bij de zeven vaktechnische commissies van het RB, waar een
belangrijk gedeelte van de vaktechnische signalering is ondergebracht. Je maakt met drie collega’s
deel uit van het Bureau Vaktechniek. Je werkt veel samen met je directe collega’s en met de leden; zo
werk je met je collega’s van Opleidingen & Permanente Educatie aan een vernieuwd cursusaanbod
en met je collega’s van Marketing & Communicatie aan de verspreiding van fiscale nieuwsberichten.

Functie-eisen

Jij kunt de veranderingen binnen het RB handen en voeten geven. Je bent geïnteresseerd in de
mogelijkheden van de toekomst en de veranderingen binnen het fiscale vakgebied. Verder moet je,
om deze rol goed uit te oefenen, begrijpen hoe de hazen lopen. Je bent dan ook een echte netwerker
die gaat voor de relatie. Je denkt drie stappen vooruit en zorgt dat je alle stakeholders tijdig en correct
erbij betrekt.
Politieke en organisatiesensitiviteit zijn een must. Je ziet welke belangen er spelen, met welke agenda
je rekening moet houden, hebt oog voor relevante ontwikkelingen die misschien invloed krijgen op het
fiscale domein en voor de toegevoegde waarde die het RB kan bieden. Je signaleert dat proactief en
onderneemt actie, bedenkt oplossingen, schept kansen. Natuurlijk ben je representatief, flexibel,
inventief en resultaatgericht.

Wat je verder meebrengt:






Een afgeronde hbo- of wo-opleiding fiscaal recht of fiscale economie
Minimaal drie tot vijf jaar relevante werkervaring als fiscalist of belastingadviseur
Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Goede presentatie- en communicatie skills en onberispelijke, up-to-date vakkennis
Het is een pré als je affiniteit hebt met civiel recht en accountancy!

Arbeidsvoorwaarden

RB waardeert je inzet. Daarom horen de volgende arbeidsvoorwaarden bij de functie van Fiscalist:







Een salaris tussen €3920- en €6284,- per maand
Een vaste 13e maand
Een laptop van de zaak
Uitgebreide studie- en opleidingsmogelijkheden
Een uitstekende pensioenregeling
Een prima reiskostenvergoeding, ongeacht of je met de auto of het ov naar kantoor komt

Bovenstaande arbeidsvoorwaarden horen bij een 40-urige werkweek. Een 32-urige werkweek is
bespreekbaar. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

Standplaats
Den Haag

Interesse?

Register Belastingadviseurs laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor
aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Mark Streuer op 073-2032098. Of neem
contact op met directeur fiscale zaken Sylvester Schenk op 06-11274688.

