
 

V A C A T U R E 

Zit jij in het derde jaar van jouw studie Fiscaal Recht en Economie en wil jij graag de theorie in praktijk 

brengen? Dan ben je bij Bloemsma + Faassen aan het juiste adres! 

Wij zoeken: Stagiair(e) fiscaal 

Als stagiair(e) bij Bloemsma + Faassen krijg je de mogelijkheid om tijdens jouw stageperiode 

werkervaring op te doen in de fiscale advies- en aangiftepraktijk. Bij Bloemsma + Faassen vinden we 

investeren in de nieuwe generatie fiscalisten belangrijk. We laten jou de diversiteit van onze 

werkzaamheden zien. Je ziet in jouw stageperiode de diverse belastingsoorten voorbijkomen, wordt 

betrokken in de aangiftepraktijk, bij fiscaal advies en bij bezwaarprocedures. Een greep uit de 

werkzaamheden die voorbij zullen komen: 

- Voorbereiden / opstellen aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- 

en erfbelasting; 

- Controleren van aanslagen; 

- Voorbereiden / opstellen bezwaarschriften; 

- Signaleren van adviespunten vanuit de aangiften; 

- Opvragen relevante informatie bij collega’s. 

 

Wat bieden wij jou? 

Bloemsma + Faassen biedt jou een professionele en sociale werkomgeving waarin jij de opgedane 

kennis en vaardigheden in de praktijk kunt brengen. Je werkt samen met fiscalisten, 

aangiftemedewerkers en (assistent) accountants. Onze klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit 

MKB-ondernemers en vermogende particulieren. Door de gevarieerde klantenportefeuille en goede 

begeleiding kun je bij Bloemsma + Faassen een uitdagende meeloopstage verwachten. Uiteraard 

bieden we je als stagiair(e) een passende stagevergoeding. 

 

Jouw profiel 

Wij zoeken een ambitieuze en leergierige stagiair(e), die eigen initiatief en inbreng meebrengt. Je bent 

gericht op kwaliteit, bent klantgericht, communicatief zeer vaardig en kunt goed samenwerken.  

Verder ben je: 

- accuraat;  

- een echte teamplayer; en 

- verloopt jouw HBO-opleiding Fiscaal Recht en Economie naar behoren. 

 

Interesse? 

Stuur dan vóór 17 november aanstaande een e-mail met jouw motivatie en C.V. naar Alberdien 

Kampinga: a.kampinga@bloemsmaenfaassen.nl. Heb je nog vragen? Alberdien is bereikbaar op 

telefoonnummer 0592 312652. Op 29 november aanstaande zijn de selectiegesprekken. 


