
   

 

 

 

FISCALIST 
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je volop de ruimte krijgt om je te 

ontwikkelen en alle tijd krijgt om complexe fiscale vraagstukken om te 

zetten in duidelijke oplossingen voor onze klanten? Bereid net dat stapje 

extra te doen? Wil jij onze specialist op het gebied van fiscale vraagstukken 

worden? Dan komen we graag in contact met jou!   

Bij Cinq Accountants/Advisors praten en denken we als een ondernemer. De functie van 

Fiscalist binnen Cinq is breed en afwisselend. De ene dag begeleidt je de klant bij een fusie of een 

overname, de andere dag ben je bezig met de aangiftes of leg je contacten met notarissen.  Onze 

mensen kennen het financiële ‘reilen en zeilen’ binnen de onderneming van hun klanten én privé 

misschien wel beter dan zijzelf. Dat maakt ons als Cinq Accountants/Advisors uniek! 

Je uitdaging als Fiscalist 

In nauwe en constructieve samenwerking met je collega’s en ons uitgebreide netwerk van 

samenwerkingspartners bouw je je eigen adviespraktijk op binnen Cinq. Je bedenkt fiscale 

strategieën en voert deze ook uit. Verder ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de 

belastingaangiftes en advisering op het gebied van fiscale wet- en regelgeving. Ook onderhoudt 

je de contacten met de belastingdienst en intermediairs.  

Verder bestaan je werkzaamheden uit: 
 Schrijven van bezwaarschriften 
 Opstellen financiële planningen 

 Controleren van aanslagen en doen van aangiftes 

 Opstellen van tax planningen 

 Bijhouden van ontwikkelingen en wijzigingen op fiscaal gebied 

Wij bieden je ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, wat zijn jouw kwaliteiten?  

Als eerste dat je een gepassioneerd ambassadeur van onze kantoor bent! Je bent in staat om  

onze veeleisende klanten te voorzien van een helder en creatief advies. Bij voorkeur heb je 

enkele jaren werkervaring als fiscalist, of in een vergelijkbare functie, bij een  

accountantskantoor of adviespraktijk. Ben je toe aan een volgende stap in je carrière in een 

dynamische omgeving met een platte organisatiestructuur? Dan maken we graag kennis met jou. 

  



   

 

Verder vragen we:  

 Afgeronde Universitaire of hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting Financieel Recht & 
Economie, RB Fiscalist, AA/RA Belastingadviseur of Fiscaal recht 

 Ben je FFP gecertificeerd dan is dat een pré 

 Goede communicatieve vaardigheden en indien nodig direct in de omgang 

  In staat om je kennis met de klant te delen en voor hen het overzicht te bewaren over de 
opdracht 

 Trefwoorden: no-nonsens, netwerker, flexibiliteit  

Wat bieden we je als Fiscalist?  

Allereerst een zeer collegiale en gedreven werkomgeving met veel ruimte voor opleiding, 

persoonlijke ontwikkeling, initiatief en groei. Je werkt in een innovatieve omgeving bij een 

financieel kerngezond bedrijf met een commerciële 

en informele werksfeer en met een meer dan  

uitstekende reputatie. Naast de mogelijkheid 

op een vast dienstverband, bieden wij je 

uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals:  

 Een uitstekend marktconform salaris 

 30 vakantiedagen per jaar 

 Een prima bonusregeling 

 Mobiliteitsbudget 

 Studiemogelijkheden 
 

Cinq “Not just Accountants” 

Niet tot de grootste willen behoren maar wel een gezonde ambitie hebben om de beste te willen 

zijn. Een team dat de zaken op orde heeft. Een accountant die samenwerkt en de kennis heeft om 

te werken aan de opbouw van het vermogen van de klant. Bij Cinq realiseren we ons dat het om 

mensenwerk gaat. Wij kennen onze klanten, staan dicht bij ze en weten wat er speelt. Daarom 

krijg je ook Marco, Martin, Paul of Remco aan de lijn, zo kennen onze klanten ons. Wij houden 

ons bezig met de interesses van onze klant! Cinq staat voor alles wat te maken heeft met de 

vrijheid om te ondernemen. Vanuit de kernwaarden die ook de ondernemer kent; integer, 

objectief, professioneel, betrouwbaar, vakbekwaam en zorgvuldig. Ook toe aan vrijheid om te 

ondernemen? Cinq. Not just accountants. 

Wil je kennismaken of meer weten?  

Wij nodigen je van harte uit om kennis met elkaar te maken. We denken graag in mogelijkheden, 

dus ook als je niet fulltime beschikbaar bent ontvangen we graag jouw CV. Toegevoegd bij je CV 

zien we graag een korte motivatie waarin in aangeeft op welke wijze je jezelf herkent in 

bovenstaand profiel. Je ontvangt van ons altijd een reactie terug. Reacties ontvangen we graag 

via cinq@craftin.nl 

Voor functie-inhoudelijke informatie neem je gerust contact op met Wim Veenvliet, Recruiter, 

via 06-48510780 zal hij je graag uitleggen wat de functie Fiscalist inhoudt en hoe het is om bij 

Cinq te werken.   

Cinq hanteert bij de sollicitatieprocedure een screeningsbeleid. Dit houdt in dat we graag je 

originele diploma's en een identiteitsbewijs te zien krijgen.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


