Junior Corporate Tax Consultant (Aalst / Melle)
Als Junior Corporate Tax Consultant heb je interesse in vennootschapsbelasting en
de wens om praktische ervaring op te bouwen in dit vakgebied. Je zal werken op
diverse aspecten van de vennootschapsbelasting en verdiept je in de wereld van
belastingadvies aan vennootschappen. Als Junior Tax Consultant zal je werken op tal
van tax compliance opdrachten in de meest ruime zin. Dit omvat o.a. transfer pricing,
assistentie inzake belastingcontroles, due diligence en adviesverlening omtrent
vennootschapsbelasting. Opdrachten kunnen vervullen voor zowel Belgische KMO’s
als grote internationale bedrijven zorgt voor extra variatie. Je werkt op internationale
dossiers nauw samen met Baker Tilly collega’s uit diverse landen van
het internationaal Baker Tilly netwerk.

Taken
Je verstrekt advies aan klanten omtrent vennootschapsbelasting, binnen het overeengekomen budget en de
vooropgestelde deadline.
Je bereidt fiscale adviezen voor over diverse onderwerpen binnen het domein van vennootschapsbelasting.
Je staat in voor een tijdige en correcte opvolging van vragen van interne en externe klanten.
Je werkt mee aan kleine en grote projecten in een brede waaier van sectoren.
Je werkt proactief, hebt oog voor potentiële opdrachten, werkt mee aan optimalisaties van processen in
klantendossiers en doet hierover aanbevelingen aan interne en externe klanten.
Je werkt nauw samen met collega’s en andere teamleden.
Je bouwt aan sterke relaties met klanten en doet aan cross-selling over de diensten heen.
Je woont regelmatig opleidingen bij om je professionele kennis verder te ontwikkelen.
Je verricht andere jobgerelateerde taken waar wenselijk.

Profiel
Je hebt een Master diploma Rechten of Economie, met een postgraduaat Fiscaliteit.
Je hebt bij voorkeur een jaar ervaring in een accountantskantoor, maar ook pas afgestudeerden komen voor
deze functie in aanmerking.
Je hebt een sterke interesse in vennootschapsbelasting en legt vlot de link naar andere domeinen zoals
btw, personenbelasting, …
Je bent een teamspeler, flexibel, nauwkeurig en leergierig.
Je volgt de deontologische regels van het beroep en gaat strikt vertrouwelijk om met klanteninfo.
Goede project management.
Je drukt je vloeiend uit in het Engels, Nederlands en Frans.

Aanbod
Wij bieden een aantrekkelijk verloningspakket, aangevuld met extralegale voordelen. Onmiddellijk meewerken
aan klantendossiers en projecten, aangevuld met relevante opleidingen, dat is on the job training met
adequate ondersteuning. De professionele, interdisciplinaire én internationale werkomgeving van Baker Tilly,
is de perfecte basis voor de verdere ontwikkeling van jouw loopbaan.

Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar Baker Tilly - Human Resources: hr@bakertilly.be

Personal Tax Consultant (Aalst)
De afdeling Personal Tax is gespecialiseerd in adviesverlening aan multinationals en
lokale ondernemingen op vlak van personenbelasting, belasting voor niet-inwoners
en global mobility. Als Personal Tax Consultant zal je werken op tal van opdrachten
omtrent zowel compliance als consulting voor een groot aantal nationale en
internationale klanten.

Taken
Je verstrekt dagelijks advies aan klanten omtrent hun belastingzaken en tax planning.
Je verzorgt de compliance services voor individuen en expats.
Je bereidt de fiscale aangiftes van inwoners en niet-inwoners voor.
Je staat in nauw contact met klanten, collega’s en andere leden van het internationale netwerk van Baker
Tilly.
Je begeleidt klanten tijdens het volledige project (en volgt het op van A tot Z).
Je assisteert klanten met belastingcontroles en bezwaren.

Profiel
Je hebt een Master diploma (Toegepaste) Economie, Handelswetenschappen of Rechten.
Een diploma Fiscaliteit is een pluspunt.
2 tot 4 jaar ervaring in een consulting- of accountantskantoor is vereist.
Je hebt een sterke interesse in personenbelasting.
Je bent een teamspeler.
Je beschikt over goede project management skills.
Je kan zelfstandig werken.
Je bent flexibel, nauwkeurig en leergierig.
Je volgt de deontologische regels van het beroep en gaat strikt vertrouwelijk om met klanteninfo.
Je drukt je vloeiend uit in het Engels, Nederlands en Frans.

Aanbod
Wij bieden een aantrekkelijk verloningspakket, aangevuld met extralegale voordelen. Onmiddellijk meewerken
aan klantendossiers en projecten, aangevuld met relevante opleidingen, dat is on the job training met
adequate ondersteuning. De professionele, interdisciplinaire én internationale werkomgeving van Baker Tilly,
is de perfecte basis voor de verdere ontwikkeling van jouw loopbaan.

Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar Baker Tilly - Human Resources: hr@bakertilly.be

Junior accountancy medewerker
(Melle)

Taken
Je staat cliënten te woord bij vragen over hun boekhouding.
Je beheert digitale accountancy dossiers: je doet de input van facturen en bankuittreksels, en je bereidt
btw-aangiftes en btw-listings voor.
Je assisteert bij het voorbereiden van jaarrekeningen en van aangiften vennootschaps- en
personenbelasting.
Je werkt zelfstandig onder begeleiding van een team accountants.

Profiel
Je hebt een Bachelor of Master in boekhouding.
Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring achter de rug.
Je hebt een rijbewijs B.
Je bent leergierig en flexibel.
Je weet een goede balans te bewaren tussen nauwkeurig werken en snel werken.
Je werkt op een klantvriendelijke, oplossingsgerichte, pragmatische, hands-on en samenwerkende manier.

Aanbod
Een full time job.
Een dynamische werkomgeving.
Een gevarieerd werkaanbod in een interdisciplinaire omgeving.
Een aantrekkelijk remuneratiepakket conform jouw achtergrond en ervaring.

Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar Baker Tilly - Human Resources: hr@bakertilly.be

Accountancy medewerker met
ervaring
(Melle / Brussel)

Taken
Je bent een voortrekker als het over digitale boekhouding gaat.
Je beheert accountancy-dossiers, gaande van het controleren van de input van facturen en bankuittreksels.
Je maakt btw-aangiftes en btw-listings op, je stelt jaarrekeningen op, en je maakt verslagen en aangiftes
vennootschaps- en personenbelasting.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en administratieve diensten.

Profiel
Je hebt een Master in een financiële richting.
Je hebt 3 tot 4 jaar ervaring in een boekhoudkantoor.
Je hebt een rijbewijs B.
Je bent leergierig en flexibel.
Je weet een goede balans te bewaren tussen nauwkeurig werken en snel werken.
Je werkt op een klantvriendelijke, oplossingsgerichte, pragmatische, hands-on en samenwerkende manier.

Aanbod
Een full time job in ons kantoor.
Een dynamische werkomgeving.
Een gevarieerd werkaanbod in een interdisciplinaire omgeving.
Een aantrekkelijk remuneratiepakket conform jouw achtergrond en ervaring.

Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar Baker Tilly - Human Resources: hr@bakertilly.be

Senior Auditor
(Mechelen)

Taken
Je bereidt de planningsfase van de opdracht voor, waaronder het opstellen van een risicoanalyse, het voorbereiden van de team planning meeting en het inplannen van de auditopdracht inclusief werkverdeling.
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder de beschrijving en de analyse van
de interne controle-omgeving, het uitvoeren van audit van de complexere rubrieken zoals voorraad, cut-off,
en personeel en het voorbereiden van de closing-meeting.
Je houdt de audit manager en/of audit director op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden en van de belangrijke problemen die tijdens de werkzaamheden geïdentificeerd werden.
Je reikt mogelijke oplossingen aan voor de geïdentificeerde problemen.

Profiel
Je hebt 3 tot 4 jaar ervaring in Audit, of je bent Accountant en wenst je ervaring te verbreden.
Je werkt klantgericht en resultaatgericht.
Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en je hebt eveneens een zeer
goede kennis van het Frans en het Engels waarmee je klanten te woord kan staan.
Je hebt cijfermatig inzicht, werkt uiterst nauwkeurig, hebt een goed analytisch vermogen en weet de
voortgang te bewaken.
Je krijgt energie door samenwerking met collega’s en klanten, leert graag bij en weet flexibel in te springen
volgens de noden.
Je zoekt zelfstandig en in teamverband naar oplossingen.
Je hebt kennis van audit en/of accounting, hebt een economische bachelor of master, een goede kennis
van Frans en Engels en weet vlot om te gaan met informaticatools.

Aanbod
Wij bieden een werkomgeving met een brede basis en sterk professioneel gedreven, waardoor je kan
ontwikkelen en verder specialiseren binnen een aangename werksfeer. Het spreekt voor zich dat je kan
rekenen op een competitief salarispakket.

Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar Baker Tilly - Human Resources: hr@bakertilly.be

Baker Tilly: 155 specialisten om
kmo’s te helpen groeien

Baker Tilly is gespecialiseerd in accountancy, boekhouden, fiscaal en juridisch advies, bedrijfsrevisoraat,
waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, familiale planning, successieplanning, HR
Consultancy Services en advies over fiscaliteit en
vastgoedaankoop in Spanje. De groep heeft vestigingen in Aalst, Brussel, Melle, Luik (Soumagne), Mechelen en Zele en is 155 medewerkers sterk.
Ervaren specialisten en multidisciplinaire teams leveren proactief maatwerk en geïntegreerde diensten.
De teams zijn samengesteld uit bedrijfsrevisoren,
accountants, fiscalisten, boekhouders, financiële experts, juridische en fiscale adviseurs.
Baker Tilly werkt voor kmo’s en grote ondernemingen die actief zijn in diverse domeinen en sectoren.
We hebben de nodige slagkracht voor een optimale
dienstverlening via de multidisciplinaire teams, maar
zijn tegelijkertijd kleinschalig genoeg om persoonlijk
maatwerk te bieden. De kwaliteit en de kracht van
een internationale groep, én de persoonlijke aanpak
en prijs van een lokale partner: dat is Baker Tilly.
We zijn er trots op lid te zijn van het Baker Tilly netwerk, dat zich uitstrekt over 146 landen, met 36.332
medewerkers en meer dan 742 kantoren. Ons lidmaatschap biedt ons een belangrijk wereldwijd bereik naast onze nationale aanwezigheid.

Wie zoeken we?
We zoeken toegewijde, creatieve en dynamische medewerkers. Medewerkers die onze manier van werken mee kunnen ondersteunen en uitdragen: loyaliteit naar de organisatie en de cliënten, engagement
in een job binnen een multidisciplinair financieel bedrijf, respect voor de collega’s en cliënten, en het afleveren van kwaliteitswerk voor de cliënt. Baker Tilly
is een koploper op het gebied van digitalisering en
we zoeken dus medewerkers die mee willen bouwen
aan een professionele digitale manier van werken.

Stages
Baker Tilly werkt graag mee aan de ontwikkeling van
aankomend talent op de arbeidsmarkt. We bieden
binnen een aantal afdelingen stageplaatsen aan. Is er
na afloop van jouw stage een match? Dan bespreken
we graag een mogelijke lange termijnsamenwerking
met jou. We bieden stages aan in volgende teams:
Accountancy - Audit - Tax - Corporate Finance.
Vraag je stageplaats aan door je cv te sturen naar:
hr@bakertilly.be

Startersjobs
Baker Tilly ziet het als een van zijn kerntaken om jonge professionals kansen te geven. Zowel in Accountancy, Audit, Personal en Corporate Tax als Corporate Finance bieden we regelmatig startersjobs aan.
Opleiding is van groot belang bij Baker Tilly. We geven
jaarlijks meer dan 30 interne opleidingen. Bovendien
worden externe opleidingen aangemoedigd, onder
meer deze georganiseerd door de verschillende beroepsinstituten. Baker Tilly medewerkers geven zelf
ook externe opleidingen bij cliënten of elders. Blijven
leren en jezelf ontwikkelen is onontbeerlijk in ons
vakgebied en Baker Tilly biedt je die mogelijkheid.

Hoe solliciteren?
Je vindt alle vacatures op www.bakertilly.be/nl/vacatures.
We selecteren binnengekomen cv’s op een al dan niet
goede match met de openstaande vacature. De geschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een partner van de betreffende
afdeling waarin we peilen naar motivatie, kennis en
persoonlijkheid. Indien dit eerste gesprek positief is,
dan volgt een tweede, verdiepend gesprek met een
andere partner en met iemand van de Human Resources afdeling. We vragen de kandidaat ook enkele redeneer- en kennistesten af te leggen, omdat we onze
beslissing op objectieve criteria willen baseren.
Stuur ons een motivatiemail met cv naar
hr@bakertilly.be

