MANAGER TAX COMPLIANCE

Voor onze vestiging in Maastricht zoeken wij een ervaren fiscalist voor de functie van Manager Tax
Compliance om onze internationale cliënten te bedienen.

Bedrijfsprofiel
Maprima is een internationaal actieve dienstverlener met vestigingen in Maastricht, Luxemburg en
Antwerpen.
Maprima verleent haar diensten aan de Nederlandse vestigingen / dochterondernemingen van
internationale cliënten. Onze opdrachtgevers bevinden zich over de hele wereld en bestaan voornamelijk
uit beursgenoteerde ondernemingen en grote familiebedrijven. Hun organisaties in de Benelux zijn in
eerste instantie doorgaans beperkt van omvang en steunen op administratief, fiscaal en juridisch vlak op
Maprima. Dit betekent dat ons werkgebied gevarieerd is en een hoge mate van pro-activiteit en
professionaliteit vergt. Maprima Business Support ondersteunt cliënten die commercieel actief zijn of
willen worden in of via de Benelux. Maprima Fiduciaire ondersteunt cliënten die primair voor Benelux
kiezen omwille van juridische en/of fiscale redenen.
Ons Benelux team bestaat uit een tweeëntwintigtal professionals die allen een juridische, fiscale en/of
financiële achtergrond hebben.

Functieomschrijving
In verband met groei zoeken we een Manager Tax Compliance die het geheel van fiscale verplichtingen
van onze cliënten overziet en zorgdraagt dat onze cliënten fiscaal compliant zijn op het gebied van onder
andere vennootschapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting en dividendbelasting.
Dit doe je in samenwerking met binnen- en buitenlandse adviseurs, medewerkers van cliënt en je
teamgenoten binnen Maprima.

Functie eisen
Je hebt een academische opleiding op het gebied van fiscaal recht succesvol afgerond. Daarnaast heb je
minimaal 5 jaar werkervaring in de zakelijke dienstverlening en heb je ervaring met aangifte
werkzaamheden. Ervaring bij een accountants- of belastingadvieskantoor is een pré. Ook
geïnteresseerden met relevante ervaring op fiscaal vlak binnen een commerciële onderneming, liefst met
internationale elementen, kunnen reageren.
We zoeken een cliëntgerichte collega die analytisch, proactief, gedreven en accuraat is. Verder beschik
je over uitstekende computervaardigheden (Microsoft Office) en heb je ervaring met aangiftesoftware.

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een informele maar professionele omgeving en uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. In onderling overleg kan de omvang van het dienstverband worden
overeengekomen tussen 20 en 40 uur per week.
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Enthousiast?
Je kunt je CV en bijhorende motivatiebrief of eventuele vragen per e-mail richten aan:
HR@maprima.com
Meer informatie over Maprima Business Support is te vinden op www.maprima.com/nl/businesssupport/algemeen/

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

