Senior Global Mobility Tax Advisor
Wij zijn op zoek naar een gedreven fiscalist met ruime ervaring in Global Mobility, die
persoonlijke betrokkenheid bij cliënten hoog in het vaandel heeft staan en oog heeft voor
commerciële kansen. Vind je het een uitdaging je expertise en ervaring in te zetten om
mee te bouwen aan onze afdeling? Dan maken we graag kennis met je!
Wie ben je?

Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring met fiscaliteit en sociale zekerheid in relatie tot Global
Mobility;

Deze ervaring heb je bijvoorbeeld opgedaan bij één van de grotere adviesorganisaties
en dit betreft zowel ervaring met compliance gerelateerde werkzaamheden als advies
gerelateerde werkzaamheden;

Je hebt leidinggevende ervaring;

Je hebt een relevante studie afgerond, bijvoorbeeld Fiscaal Recht of Fiscale
Economie;

Je bent resultaatgericht, sociaal en communicatief vaardig en beheerst de
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Je hebt een talent om complexe problemen om te zetten in praktische oplossingen;

Je vind het belangrijk cliënten vérder te helpen en niet alleen te bieden wat gevraagd
wordt.

Je bent enthousiast, positief ingesteld, leergierig en ambitieus genoeg om door te
groeien naar een leidende positie in het bedrijf.
Wie zijn wij?
Wij zijn SAS for Expats, onderdeel van HBK belastingadviseurs & accountants, het
grootste belastingadvieskantoor van de Leidse regio. Onder de vlag ‘SAS for Expats’
adviseren wij cliënten op het gebied van grensoverschrijdende arbeid. Ons kantoor telt in
totaal 24 collega’s die zeer nauw en met plezier met elkaar samenwerken. Vijf van deze
24 collega’s houden zich bezig met grensoverschrijdende arbeid. De clientèle die van onze
diensten gebruik maakt is zeer divers en varieert van een individuele werknemer die op
zoek is naar eenmalig advies tot multinationals die op continue basis door ons
ondersteund willen worden.
Wat wordt je takenpakket?
Je wordt onderdeel van het team dat zich uitsluitend bezighoudt met Global Mobility en jij
zult de nu nog ontbrekende schakel gaan vormen tussen de huidige teamleden en de
partner: je zult voor het team een vraagbaak worden, diverse accounts gaan managen,
adviesopdrachten aansturen, maar er wordt ook van je verwacht dat je de compliance
gerelateerde zaken onder eigen verantwoordelijkheid kunt aansturen. Samen met de

partner zal je gaan werken aan het uitbouwen van de snel groeiende praktijk en het externe
netwerk. Het is onze bedoeling dat je doorgroeit tot het management team, waarbij je kunt
meebeslissen over de toekomst van ons bedrijf als geheel.
Wat bieden we je?
Wanneer je bij ons komt werken, word je onderdeel van ons hechte team, waar met veel
plezier hard wordt gewerkt, maar waar ook ruimte is voor persoonlijke groei en
ontwikkeling.
Heb je interesse en voldoe je aan de functie-eisen? Neem dan contact op met Saskia
Hemmes via sas@hbk.eu of 071-5422720.

