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Aangiftemedewerker internationale praktijk

Voor SAS for Expats, de internationale belastingafdeling van HBK belastingadviseurs, zijn wij
op zoek naar een nieuwe, enthousiaste collega, die het leuk vindt om als aangiftemedewerker
op onze sterk groeiende praktijk de handen uit de mouwen te steken.
Wie zijn wij?
Wij zijn SAS for Expats, onderdeel van HBK belastingadviseurs & accountants, het grootste
belastingadvieskantoor van de Leidse regio. Onder de vlag ‘SAS for Expats’ adviseren wij
cliënten op het gebied van grensoverschrijdende arbeid.
Ons kantoor telt in totaal 20 collega’s die zeer nauw en met plezier met elkaar samenwerken.
Vijf van deze 20 collega’s houden zich bezig met grensoverschrijdende arbeid. De clientèle die
van onze diensten gebruik maakt is zeer divers en varieert van een individuele werknemer die
op zoek is naar eenmalig advies tot multinationals die op continu basis door ons ondersteund
willen worden.
Wat wordt je takenpakket?
Je wordt onderdeel van het team dat zich uitsluitend bezighoudt met grensoverschrijdende
arbeid en jij zult je, samen met nog drie andere collega’s, gaan concentreren op de Nederlandse
aangiften inkomstenbelasting van onze internationaal werkende cliënten.
Binnen deze functie hou je je bezig met de volgende werkzaamheden:
- Het opstellen van Nederlandse aangiften inkomstenbelasting van onze internationaal
werkende cliënten;
- Het controleren van aanslagen en het opstellen van bezwaren;
- Het mede verantwoordelijk zijn voor de planning van de aangifteportefeuille;
- Het onderhouden van contact met de belastingdienst en met klanten.
De werkzaamheden zijn heel afwisselend, je zult veel persoonlijk contact met cliënten hebben
en er is altijd ruimte voor groei. Ook zul je goed begeleid worden door je direct leidinggevende
en is er altijd ruimte voor intern overleg om zo tot een goed product te komen waar je cliënt iets
aan heeft.
Spreekt deze vacature je aan en vind je het leuk om werk te verrichten in een internationale
omgeving waarin nog steeds ruimte is om persoonlijk betrokken te blijven bij je cliënt? Vind je
het een uitdaging om mee te bouwen aan onze afdeling? Dan maken we graag kennis met je!
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Wie ben je?
- Je bent een starter op de arbeidsmarkt of je hebt tot ongeveer 3 jaar ervaring met
aangiftewerk,
- Je bent in het bezit van een diploma van een relevante HBO opleiding zoals bijvoorbeeld
“Management, Economie en Recht”, “Fiscaal Recht en Economie” of een vergelijkbare
opleiding. Heb je géén HBO opleiding gedaan, maar ben je van mening dat jouw opleiding
wel degelijk relevant kan zijn, dan ben je van harte welkom om te reageren.
- Je hebt talent voor cijfers en je bent nauwkeurig;
- Je bent klantgericht en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
- Je bent een teamspeler, enthousiast, positief ingesteld en leergierig.
Wat bieden we je?
Wanneer je bij ons komt werken, wordt je onderdeel van ons hechte team, waar met veel plezier
hard wordt gewerkt, maar waar ook ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling en
maatschappelijke betrokkenheid.
Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Saskia Hemmes of Mira Dingemans.

