
 

 

 

Belastingadviseur Estate Planning 
 
Wil jij vermogende particulieren en (familie)bedrijven adviseren? En staan specialisatie en persoonlijke 

aandacht bij jou hoog in het vaandel? Dan maken wij graag kennis met jou. Als fiscalist bij Watermill 
Tax & Legal adviseer je ons veelzijdige klantenbestand bij alle voorkomende vraagstukken omtrent hun 

fiscale positie. Jouw rol omvat: 

 

 Fiscale advisering van onze klanten op alle punten die de familie of de onderneming raken. 

 Onderhouden van een goede, persoonlijke relatie met onze cliënten. 

 Contact met de Belastingdienst en collega-specialisten, waar nodig door middel van het voeren 
van bezwaar- en beroepsprocedures. 

 Het leveren van een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen kantoor, bijvoorbeeld door 

vaktechnisch overleg. 

 Actief informeren van onze doelgroep over fiscale ontwikkelingen. 

 Begeleiden van een werkstudent en/of junior belastingadviseur. 

Wat heb je nodig om in ons team te passen? 
  

 Eén of meer afgeronde academische opleidingen, in ieder geval Fiscaal Recht of Fiscale 

Economie. 

 Afgeronde NOB-opleiding. 

 Minimaal 5 jaar ervaring binnen de fiscale adviespraktijk.  

 Je hebt laten zien dat je een stap verder wilt gaan: bijvoorbeeld door opleiding of publicaties. 

Watermill: aandacht voor vermogen 
 

Watermill begeleidt vermogende particulieren en hun (familie)bedrijven bij alle vraagstukken rondom 
hun onderneming en hun vermogen. Persoonlijk, specialistisch en praktisch zijn een aantal termen die 

kenmerkend zijn voor onze dienstverlening. Fiscale, financiële en juridische ontwikkelingen in binnen- 
en buitenland worden op de voet gevolgd en proactief met cliënten gedeeld. Vanuit ons kantoor in 

Utrecht adviseren we onder meer over beleggen, estate planning, vastgoed en ondernemen. 

Wat bieden wij? 
 

Je krijgt de kans om te werken in een omgeving waar vergaande diepgang en persoonlijke aandacht 
centraal staan om een persoonlijke en hoogstaande dienstverlening te kunnen bieden aan onze cliënten. 

Als adviseur sta je dicht bij ons unieke klantenbestand, dat bestaat uit vermogende particulieren en 

(familie)bedrijven. Daardoor kun je het juiste advies geven en zie je ook het resultaat van je werk. 
Vanzelfsprekend horen hier uitstekende arbeidsvoorwaarden bij. Ons kantoor bevindt zich op een 

groene en centrale locatie in Utrecht. 
 

Enthousiast? We maken graag kennis met je. Neem contact op met mr. dr. C.G. (Chris) Dijkstra. Je kunt 
Chris bereiken via 06-11003868 of cgdijkstra@watermill.nl.   
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