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ACCOUNTANCY TAX LEGAL CONSULTANCY 
 
Kijk jij uit naar een job met toekomst ?   Kijk jij ook uit naar een onderneming die permanent blijft 
aanwerven en uitbreiden ook tijdens crisisperiodes ?  Zoekt U een uitdaging ?  Bent U bereid bij te 
scholen ? U zoekt daarom een onderneming die een degelijke opleiding en begeleiding aanbiedt ? 

Wie zijn we : 

BEBOTAX BV ovv BVBA is een eigentijds onafhankelijk advieskantoor gegroeid uit een boekhoud- en 

fiscaal kantoor gevestigd te BRUSSEL en te NAZARETH dat inzet op opbouw, behoud en vererving van 

vermogen. 

Wie zoeken we – careers : 

Corporate Lawyer / Tax Consultant 
Dossierbeheerder Accountancy – Tax Manager 
Junior Dossierbeheerder Accountancy – Boekhouding / Junior Tax Manager 
Junior Information Architect 

Werk voor starters en Young Professionals : 

U kan een boeiende job uitvoeren met een vliegende start voor uw toekomstige carrière. 

Verdere details vindt u op de beschrijving van de specifieke vacatures.  

Wat is uw basisdiploma : 

Professionele Bachelor accountancy – fiscaliteit  

Bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit 

Master TEW of Economie  optie Accountancy – Fiscaliteit 

Master Handelswetenschappen optie Accountancy – Fiscaliteit 

Master in de Rechten – (optie Fiscaliteit)  

Verloning : 

Een passende en marktconforme verloning naast een permanente en aangepaste begeleiding is 

inbegrepen. 

Bereikbaarheid kantoren : 

Wij zijn gemakkelijk en zonder files te bereiken met de wagen, met het openbaar vervoer of met de fiets. 

Opleiding en begeleiding : 

Er wordt in een aangepaste en permanente opleiding en begeleiding voorzien. 

Iedereen krijgt een “peter” toegewezen die de opvolging verzekert. 

Werksfeer : 

Oh ja , een toffe werksfeer en een groep aangename collega’s krijgt u er zo bij. 

U kan solliciteren met cv en motivatiebrief naar : 

sollicitaties@bebotax.com  

tav Jan STEURTEWAGEN, zaakvoerder 

Andere algemene inlichtingen vindt U op onze website :  

http://www.bebotax.com 

http://www.bebotaxjobs.be 

TOT BINNENKORT 
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