
 
 
 

Managementassistent 
 
Vind je het leuk om veel verschillende werkzaamheden op te pakken? Is organiseren 
je tweede natuur? Haal je er plezier uit om, samen met je collega’s, een 
ondersteunende en faciliterende rol te spelen binnen de organisatie? Dan zijn we op 
zoek naar jou! 
 
Wie zijn wij?  
Register Belastingadviseurs (RB) is met ongeveer 6.000 leden dé beroepsvereniging 
van belastingadviseurs werkzaam voor het mkb. We houden belastingadviseurs up-
to-date op het gebied van fiscale ontwikkelingen door kennisontwikkeling, 
opleidingen en actuele nieuwsvoorziening. Daarnaast behartigen we de fiscale 
belangen van het mkb bij de overheid. Samen met vijf collega's vorm je het team Staf 
en kom je te werken in ons huiskamerkantoor op de 9e verdieping van het WTC 
gebouw in Den Haag. Je werkt samen met alle andere RB collega’s, maar ook heb je 
dagelijks contacten met onze leden, docenten of studenten.  
 
Wat ga je doen? 
Geen dag is hetzelfde bij het RB! Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Ondersteunen van onze fiscalisten door bijvoorbeeld het redigeren en lay-
outen van teksten, modellen, beleidsdocumenten, rapportages en 
presentaties. 

• Plannen, organiseren en in sommige gevallen notuleren van complexe 
afspraken, vergaderingen en ledenbijeenkomsten van het RB.  

• Afspraken plannen en het bijhouden van de administratie van ‘Horizontaal 
Toezicht’.  

• Wanneer nodig beantwoord je algemene vragen van onze leden aan de 
telefoon en verwerk je binnenkomende e-mails. 

• Opslaan en bijhouden van contracten in de contractenmodule van Afas. 

• Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van onze dienstverlening. 
 
Wat bieden we jou? 

• Een baan met veel afwisseling en uitdaging voor 28 uur per week. 

• Een fijne werkplek in het WTC in Den Haag, afwisseling met thuiswerken is 
mogelijk (80% kantoor, 20% thuis). 

• Leuke collega’s, informele en prettige werksfeer met regelmatig 
teamactiviteiten.  

• Veel eigen verantwoordelijkheden. 

• Ruime mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13de maand, uitstekende 
pensioenregeling en 6 weken vakantie. 

• Een salaris tussen de € 2217 – € 3781 bruto per maand (bij fulltime 
dienstverband/40 uur).  

 
Wat vragen wij van jou? 

• Je bent dienstverlenend en je kunt je verplaatsen in het belang van onze 
leden en collega’s.  



 
• Je bent een organisatietalent, flexibel, nauwkeurig, leergierig en integer.  

• Je beschikt over goede ICT-vaardigheden, zoals het werken met MS-Office en 
Sharepoint.  

• Je bent vaardig in het lay-outen van documenten of bereid dit te leren. 

• Je kunt goed met deadlines omgaan. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• MBO+ denk- en werkniveau. 

• 3 – 5 jaar relevante werkervaring. 
 
Iets voor jou? 
Heb je nog vragen? Neem voor meer informatie contact op met onze 
bestuurssecretaris Agnes Jonkman op 06 – 11 95 94 76 of ajonkman@rb.nl. 
 
Herken jij je in het profiel en heb je zin om bij ons te komen werken? Stuur dan voor 
27 maart een mail met kort berichtje en je CV naar bestuurssecretariaat@rb.nl en 
dan plannen we snel een koffiemoment met je in voor een eerste kennismaking! 
 
Noot aan externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vinden van de juiste 

kandidaat. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf te vervullen. 

mailto:ajonkman@rb.nl
mailto:bestuurssecretariaat@rb.nl

