
Vacature 

• Van Gennip Schrieks Bedrijfsadviezen 

• Senior Fiscalist (met mogelijkheden tot participatie) 

• Someren 

• 40 uur 
 
Bedrijfsprofiel 
Van Gennip Schrieks Bedrijfsadviezen verzorgt juridisch, fiscaal, administratief en economisch advies 
gericht op ondernemers en toonaangevende bedrijven in de agrarische sector en het MKB. 
Van Gennip Schrieks Bedrijfsadviezen vormt samen met Van Gennip Schrieks Energie Advies en 
Refresh (www.refresh.bi) een groep bedrijven met een breed scala aan professioneel bedrijfsadvies. 
 
Bedrijfscultuur 
Onze cultuur is het best te typeren als samenwerkend, direct, praktisch, korte lijnen, deskundig, 
kwaliteitsgericht en zeer betrokken. Wij geloven in de synergie van 1 + 1 = 3 waarbij het klantbelang 
voorop staat. 
Er is bij Van Gennip Schrieks veel aandacht voor het welbevinden van haar personeel in een 
familiaire, informele en laagdrempelige setting. De 3 huidige vennoten van Van Gennip Schrieks 
Bedrijfsadviezen staan hierbij mee ‘met de poten in de klei’.  
 
Functieomschrijving 
Met jouw competenties, ben jij voor hen het aanspreekpunt, sparringpartner en fiscale specialist. Je 
bent naast het verzorgen van fiscale adviezen en aangiftes ook vooral bezig met (her)structureringen 
en fiscale optimalisaties van relaties van de VGS-groep. Hiermee wordt de onderneming van onze 
relatie fiscaal verstrekt en ontzorg je de ondernemer zodat die vooral kan blijven ondernemen.  
 
Je werkt samen met een tweetal andere fiscalisten en met een ondersteunend team van financieel 
administratieve professionals, bedrijfsadviseurs en BI consultants. Met je eigen team van fiscalisten 
begeleid, ondersteun en ontwikkel je daarnaast je collega’s met hun vragen en vraagstukken. Ook 
verzorg je het interne fiscale overleg waarin casuïstiek, jurisprudentie, alsmede fiscale trends worden 
behandeld zodat collega’s zich kunnen ontwikkelen tbv van hun relaties. Je neemt hierin een 
voortrekkersrol. 
 
Functie eisen 
• Een afgeronde universitaire opleiding Fiscaal Recht of Fiscale Economie of Register 
Belastingadviseur; 
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Ervaring en affiniteit met de agrarische sector is een pré; 
• Je toont visie, strategie en ondernemerschap in je rol binnen en buiten je team; 
• Plannen, organiseren, delegeren en probleemanalyse is je 2e natuur waarbij je aandacht hebt voor 
details en goed kunt samenwerken met je stakeholders; 
• Je kunt groepsgericht leidinggeven;  
• Je zorgt voor je eigen ontwikkeling en bent in staat vakinhoudelijk te netwerken;  
 
Arbeidsvoorwaarden 
• Een interessante en diverse portefeuille van toonaangevende bedrijven in de regio;  
• Zeer uitdagend werk met veel ontwikkelingsmogelijkheden;  
• Een fulltime (40 uur), vast dienstverband; 
• Een meer dan marktconform salaris met bijbehorend secundair voorwaardenpakket; 
• De mogelijkheid tot participatie in Van Gennip Schrieks Bedrijfsadviezen; 
 

http://www.refresh.bi/

