
 

 

 

‘Invloed uitoefenen, fiscaal talent en empathie’ 

Mooie combinatie? 

 

Dat zoeken wij in een Fiscaal Regisseur (32-36 uur). 

 

Student zijn. Weet je nog? Of ken je de verhalen? Nieuwe vrienden, feestjes, 

vrijheid? Het leren, ontdekken en op jezelf wonen? Daar werken wij voor. 

 

Wat ga jij doen? 

Boven het fiscaal proces hangen en als intermediair je rol pakken tussen onze 

vestigingen en onze externe partners. Je gaat zorgen voor impact. Waar die impact 

over gaat? Over het weten waar we fiscaal staan. Over de juiste belastingen en 

heffingen betalen en ontvangen op het juiste moment. Over bijdragen aan financiële 

planning. Cruciaal is de manier waarop jij je collega’s inspireert en in actie krijgt. We 

weten beide namelijk dat hun to-dolijst veel andere prioriteiten kent. Jij bent 

vraagbaak voor alle fiscale vraagstukken. Onze vestigingsdirecteuren worden 

gestimuleerd om in samenwerking met jou hun financiële planning naar een 

adequater niveau te brengen. Wat ligt er dan concreet op je te wachten? 

 Het Tax Control Framework; je voert fiscale regie op de onderwerpen 

vennootschapsbelasting, verhuurdersheffing, btw, energieheffingen, 

loonbelasting en lokale belastingen; 

 Je onderhoudt actief je contacten met de belastingdienst en onze  externe 

adviseurs; 

 Je adviseert de Directeur Financiën over het te voeren fiscaal beleid en over 

kansen en risico’s; 

 Je bent lid van de fiscale stuurgroep, beheert de fiscale agenda en actielijst 

en je zit interne fiscale werkgroepen voor; 

 Je bent verantwoordelijk voor de fiscale administratie op het gebied van 

vennootschapsbelasting, voor het opstellen van de fiscale jaarrekening en de 

positie en het indienen van de vpb-aangiftes; 

 Je hebt een actieve rol bij de meer complexe onderdelen van de DUWO 

jaarrekening. Hierbij kan je denken aan waarderingsvraagstukken, fiscale 

posities en kasstromen. 



 

 

Jij? 

Vanzelfsprekend bezit je de fiscale kennis die we zoeken. Wat 

we nog belangrijker vinden is hoe je met die kennis omgaat. Je 

EQ is goed ontwikkeld. In gesprekken met je collega’s of extern 

adviseurs toon je empathie, vraag je door en luister je. Jouw gunfactor en vermogen 

te verbinden bepalen een groot deel van je succes. Je bent kritisch, maakt zaken 

bespreekbaar en denkt in mogelijkheden. Wij zijn nog nieuwsgieriger als jij: 

 Over hbo of wo werk- en denkniveau beschikt; 

 Minimaal 2 jaar ervaring hebt in een regie voerende rol, bijvoorbeeld in een 

control functie;  

 Het natuurlijke talent bezit om zaken van meerdere kanten te bekijken;  

 Procesmatig denkt en handelt en effectief bent in situaties waar 

uiteenlopende belangen spelen. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte om te creëren. 

Jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kun je via het Woondiensten 

Cafetariasysteem meer op maat snijden. Elk jaar kun je gebruik maken van een 

persoonlijk ontwikkelingsbudget en jouw salaris is volgens de CAO voor 

Woondiensten ingedeeld in schaal K. Afhankelijk van jouw ervaring is dat minimaal 

€ 3836,- en maximaal € 5185,- bruto per maand. 

 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Zino Willems, 

Manager Financiën, bereikbaar via nummer 088 - 2353896. Je sollicitatie met CV 

kun je tot 15 juli 2019 mailen naar sollicitatie@duwo.nl, t.a.v. Kiona Stierman, 

recruitment. 
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