
 
Junior VAT Adviser 

Wij zoeken, voor de afdeling VAT in Antwerpen, een enthousiaste collega voor de functie van junior 
VAT adviser. 
 
Functie 

Binnen ons team van specialisten, ondersteun je de afdeling internationale BTW compliance. Je functie 
impliceert:   

• Assisteren bij btw-registraties 
• Invoeren en controleren van facturen 
• Voorbereiding van alle btw-compliance formaliteiten (btw-aangiftes, intracommunautaire opgaves, 

klantenlistings,enz. ) 
• Meewerken aan BTW compliance gerichte advisering 
• Verzamelen van de nodige gegevens voor akkoorden met en controle van de belastingsinspectie 
• Opvolgen en analyseren van nieuwe btw-wetgeving 
• Bijdragen aan de ontwikkeling en promotie van onze technische kennis, om zo de naam en faam van 

Grant Thornton uit te dragen 

Profiel 

• Je bent afgestudeerd als bachelor accountancy/fiscaliteit of gelijkwaardig  
• Je hebt 1 tot 2 jaar relevante ervaring binnen de sector 
• Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Frans is surplus 
• Kennis van excel is een must 
• Je kan je kennis gestructureerd en praktisch toepassen door resultaats- en oplossingsgericht te denken 
• Je hebt een passie voor cijfers en bent analytisch ingesteld 
• Je bent een teamspeler en je bent communicatief in je relaties met collega’s 
• Je beschikt over een sterke zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig en kritisch handelen 

Aanbod 

Je zal deel uitmaken van een groep:  



• die vertrouwen en expertise uitstraalt 
• die werkt vanuit de eigenheid van haar klanten naar een bruikbaar advies 
• die gepassioneerd is door haar vak 
• waar medewerkers het kapitaal zijn waarin continu wordt geïnvesteerd 

Wij bieden:  

• een zeer gevarieerd takenpakket in een professionele en uitdagende werkomgeving 
• een informele werksfeer met enthousiaste collega’s 
• sterke ontplooiingskansen en mogelijkheden tot opleiding, zowel intern als extern 
• reële doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je inzet en resultaten 
• een competitief salarispakket, aangevuld met meerdere extralegale voordelen  

Contact  

Wil jij met ons het verschil maken?  
Stuur zo snel mogelijk jouw motivatie met een uitgebreid CV naar: jobs@be.gt.com 
 

	


