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Het VBO is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in 
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt 
het VBO meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen is het 
VBO op zoek naar een sterk gemotiveerde: : 

Fiscalist (M/V/X) 
 

 

UW TAKENPAKKET: 

› Meewerken aan het uitstippelen en uitvoeren van de fiscale beleidsstrategie die het VBO, 
in het belang van zijn leden, op Belgisch, Europees en internationaal niveau wil 
verdedigen, met een bijzondere aandacht voor de indirecte fiscaliteit. 

› Meewerken aan de functionering van de fiscale commissie van het VBO en andere fiscale 
werkgroepen. 

› Meewerken aan de VBO publicaties en de organisatie van studiedagen. 

› Op termijn, het VBO te vertegenwoordigen in Belgische en Europese adviesorganen en bij 
BusinessEurope. 

UW PROFIEL: 

› Licentiaat of master in de rechten of in een economische richting, bij voorkeur met een 
aanvullende opleiding fiscaliteit. 

› U bent een generalist die een goede kennis heeft van verschillende aspecten van de 
fiscale wetgeving. Kennis van de wetgeving inzake indirecte fiscaliteit is een voordeel. 

› Zeer goed niveau van tweetaligheid (N/F) en een goede kennis van het Engels. 

› Makkelijk contacten kunnen leggen, goede luisterbereidheid en 
communicatievaardigheden zowel gesproken als schriftelijk, zin voor synthese. 

› Sterke persoonlijke motivatie, kritische ingesteldheid, vermogen om autonoom maar met 
teamgeest te werken, zin voor initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en 
organisatievermogen. 

ONS AANBOD: 

› De mogelijkheid om deel uit te maken van een performante organisatie met een 
uitstekende reputatie. 

› De mogelijkheid om nauw betrokken te zijn bij fiscaal beleidswerk op Belgisch en 
Europees niveau. 

› Een marktconforme verloning met extralegale voordelen. 

› Mogelijkheden om bijkomende opleidingen te volgen. 

› Ideale ligging in het centrum van Brussel vlakbij het openbaar vervoer (het Centraal 
station ligt op 200 m) 
 

INTERESSE? Bezorg dan uw cv en een motivatiebrief aan Jean Baeten, Executive Manager van 
het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen via jb@vbo-feb.be, of per post 
Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515 08 63). 


