
VACATURE FISCALE SUPERHELD! (Senior Medewerker Aangiftepraktijk) 
 
Boekhoudhelden zoekt een ervaren fiscale superheld, of in wat meer traditionele termen: een senior 
aangiftespecialist / senior medewerker aangiftepraktijk.  

Zo’n ‘Pietje Precies’ die in staat is een belastingaangifte op te maken, waar geen gat meer in te 
schieten valt. Zo eentje waar iedereen van zegt: “Och, zo irritant, die ziet alles en ontgaat niets…” 
 
Je krijgt de verantwoordelijkheid over de aangiftepraktijk zoals wij hem binnen Boekhoudhelden 
hebben opgetuigd. Onze nieuwe fiscale steun- en toeverlaat! 

Een groot deel van de tijd zal je bezig zijn met het tot een goed einde brengen van de aangiften 
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor onze klanten en de processen die hier verband 
mee houden. Maar er is natuurlijk meer: 

 Je bent ons eerste aanspreekpunt voor alle fiscale zaken. Zowel voor de klant, je collega en 
natuurlijk de belastingdienst; 

 Je adviseert de klant (waar nodig proactief) op fiscaal gebied, maar ook met betrekking tot de 
stand van zaken van hun onderneming (dit kan buiten ‘het fiscale’ gaan) en helpt ze te groeien 
en te bloeien. 

Wie zijn wij? 
Boekhoudhelden is een full service administratiekantoor, 12 jaar geleden opgericht met het idee dat 
administreren, als onvermijdelijk onderdeel van het ondernemerschap, makkelijker, leuker en minder 
stoffig kon. Vooral in service en communicatie naar de klant! We werken voor uiteenlopende klanten, 
van creatief, maatschappelijk tot groot MKB, die zelden bij ons weggaan. Dat zegt iets over hoe fijn 
het is met ons te werken. Ons takenpakket reikt van het verzorgen van de boekhouding, uitbrengen 
van verslagen en het doen van de belastingaangiftes, tot financieel en fiscaal advies, opstellen van 
prognoses, assisteren bij fusies van ondernemingen, bedrijfsbeëindiging, financieringsaanvragen en 
omzetten bedrijfsvorm. Er is veel veranderd in het vak als het gaat om regelgeving, digitalisering en 
automatisering. Geen probleem voor Boekhoudhelden: we gaan volop met de tijd mee. 

Wat vragen we van je? 
Wij kunnen je vertellen wat wij zoeken, maar de vraag is eigenlijk: wat kan jij toevoegen aan 
Boekhoudhelden? Als we het toch op een rijtje moeten zetten, zijn dit wat gewenste kenmerken: 

 HBO- of WO-opleiding en minstens drie jaar relevante werkervaring; 
 Vaktechnische kennis op niveau en up-to-date;  
 Beschikbaar voor minimaal 27 uur in de week; 
 Een beller in plaats van een mailer; 
 Verantwoordelijkheid nemen is voor jou vanzelfsprekend; 
 Net als wij ben je ambitieus, helder, vriendelijk en betrouwbaar. Maar ook: communicatief 

vaardig, spontaan, optimistisch, respectvol en fatsoenlijk. Een (on)gezonde dosis humor 
vinden we ook niet onbelangrijk; 

 Goede vaardigheid Nederlands en Engels in woord en geschrift; 
 Kun je met AFAS Fiscaal overweg? Dat zouden wij erg prettig vinden. 

Waar kom je in terecht? 
Je komt terecht in een compact team van mensen-mensen met passie voor getallen. Ze bestaan! We 
werken vanuit een heus Rijksmonument, de voormalige Ambachtsschool, op steenworp afstand van 
het Scheveningse strand. We bieden een goed marktconform salaris en vragen jou: wat heb je nodig 
om je werk goed te doen en de privé-werkbalans gezond te houden? Bij ons is heel veel 
bespreekbaar.  

Je weet nu in grote lijnen wat wij nodig hebben: een knaller. En we zoeken iemand waarvan het hart 
door bovenstaande tekst harder gaat kloppen. Dus voel je je aangesproken? Dan moeten we gaan 
zitten. Stuur een bericht met motivatie (belangrijk!) en CV naar: solliciteer@boekhoudhelden.nl  


