Tax partner / Senior tax
manager
Het gaat goed met Cervus! Daarom zijn wij op zoek naar versterking van ons team. We zijn op
zoek naar uitbreiding op (aankomend) partnerniveau. De werkomgeving binnen Cervus is
inspirerend door de korte lijnen en het hoge kennisniveau. Als dit beeld je aanspreekt en je
bovendien de ambitie hebt om mee te werken aan de verdere en snelle groei van een jonge,
ambitieuze onderneming, lees dan verder.

Wie zijn wij
Cervus is een onafhankelijk belastingadvieskantoor (NOB). Hierdoor zijn wij in staat geheel onafhankelijk te
opereren. De geschiedenis heeft geleerd dat wij daarmee juist de optimale resultaten voor onze cliënten bereiken.
Cervus telt vier ervaren partners die elk hun sporen hebben verdiend in de professionele fiscale adviespraktijk. Ze
hebben gewerkt voor de Big 4 advieskantoren, bij de Belastingdienst en in het internationale bedrijfsleven. Door
deze brede werkervaring hebben de adviseurs van Cervus Belastingadvies naast hun uitstekende vakkennis, ook
oog voor specifieke bedrijfsbehoeften en processen en beseffen ze dat cliënten waarde hechten aan vooral
praktische oplossingen.
De cliënten van Cervus variëren van grote multinationale ondernemingen, familiebedrijven en dga’s tot notforprofit organisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Omschrijving functie
Als partner bij Cervus bedien je uiteraard volledig zelfstandig de diverse cliënten. Dit vanzelfsprekend in nauwe
samenwerking met de overige partners om de kwaliteit van de uitgaande adviezen te waarborgen. Partners van
Cervus beheersen alle relevante fiscale aspecten bij hun cliënten maar schakelen waar nodig specialisten in.
Naast de advieswerkzaamheden is het voor een partner binnen Cervus een belangrijke taak om actief te zijn op
het gebied van uitbreiding van de portefeuille met nieuwe cliënten. Verdere uitbouw van de huidige Cervus praktijk
kun je naar eigen inzicht vormgeven.
Bovendien behoort het aansturen, begeleiden en coachen van junior medewerkers eveneens tot het takenpakket.

Wie zoeken wij
Een kandidaat met een afgeronde fiscale opleiding (fiscaal juridisch en/of fiscale economie), een afgeronde
NOBopleiding en minimaal 10 jaren werkervaring. Je hebt interesse in en ervaring met de grote variëteit sectoren
en cliënten die Cervus bedient.
Je bent ondernemend, ambitieus, neemt initiatief en beschikt over een uitstekend track record in de advieswereld
of het (inter)nationale bedrijfsleven. Binnen Cervus krijg je volledig de kans jouw ondernemerschap te ontplooien.
Hiervoor is het noodzakelijk dat je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Dit mede om onze
samenwerking met andere zakelijke dienstverleners uit te bouwen, te verbreden en te versterken.

Verder is het belangrijk om goed in het bestaande Cervus team te passen. Hiervoor heb je een vlotte en flexibele
persoonlijkheid nodig. Ook sta je stevig in je schoenen, steek je graag de handen uit de mouwen en heb je de wil
om met het bestaande Cervus team iets moois op te bouwen.
Versterking van ons team met bijvoorbeeld een BTW- of LB-specialist behoort ook tot de mogelijkheden. Inbreng
van een eigen cliëntenportefeuille is (uiteraard) bespreekbaar.

Locatie
Cervus is gevestigd in een zakelijk doch zeer uniek pand in Zwolle, de stad met veruit de meeste zakelijke
dienstverleners en adviseurs van Noordoost-Nederland. Vestiging in Zwolle is daarmee een bewuste keuze
geweest. De mogelijkheid om een tweede vestiging van Cervus buiten Zwolle te openen behoort op termijn
nadrukkelijk en zeker tot de mogelijkheden. Dat neemt echter niet weg dat wij het belangrijk vinden dat je eerst
met het team in Zwolle moet samenwerken, voordat een tweede vestiging kan worden geopend. Als mogelijk
tweede vestiging van Cervus worden in dit stadium genoemd: Apeldoorn, Deventer, Amersfoort, Hengelo en/of
Enschede.

Contact
Ben je geïnteresseerd in deze positie, neem dan contact op met Maarten Jan Brouwer (06 14 93 2773) of Jan
Pieter van Eck (06 26 16 4880). E-mail kan uiteraard ook.
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
Tel: 038 453 0371
mjbrouwer@cervusbelastingadvies.nl
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl
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