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ERVAREN TAX MANAGER MULTINATIONALS 
 

Voor onze opdrachtgever Teuben Tax Advisory BV in Baarn (TTA) zijn we op zoek 
naar een ervaren en ondernemende senior Tax Manager Multinationals (Manager) 

met een passie voor het fiscale vak en ambitie om hierin nog verder te groeien.  
 
Je bent in balans, toont betrokkenheid en bent gericht op de inhoud. Als manager 

ben je (eind)verantwoordelijk voor je eigen cliëntenportefeuille en de externe 
profilering van jezelf en TTA. Je neemt hierbij een groot deel van de cliënten en 

werkzaamheden van Margreet Teuben over en bouwt deze verder uit. Je doet dit 
vanuit de aangifte-plus methodiek.1  
 

MARGREET TEUBEN 
 

Margreet Teuben is oprichter en managing partner van het unieke kantoor TTA. 
Zij heeft haar bachelor en master Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen behaald. Daarnaast heeft ze tijdens haar werk haar eerste jaar Rechten 

succesvol afgerond aan de Rijksuniversiteit Leiden.  
  

Margreet is haar arbeidscarrière begonnen als junior belastingadviseur bij Loyens 
& Loeff. Daarna heeft zij een aantal jaren bij de Belastingdienst gewerkt als 

inspecteur vennootschapsbelasting grote ondernemingen. Na 6 jaar ervaring 
opgedaan te hebben bij de Belastingdienst/binnen de overheid, heeft zij de 
overstap gemaakt naar de adviespraktijk van EY om als Senior Tax Manager aan 

de slag te gaan. Deze rol heeft zij in 2004 ingeruild voor de vrijheid van een eigen 
adviespraktijk. 

 

 
1 TTA adviseert vanuit de aangifte m.b.v. haar eigen ontwikkelde Mastersheet-methode (zie hiervoor het 
vervolg van het profiel) 
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Met ruim 30 jaar ervaring aan beide kanten van het fiscale speelveld is zij 
gespecialiseerd in belastingen van grote ondernemingen en weet ze door veel 

aandacht vooraf, tijdrovende discussies met de Belastingdienst te voorkomen en 
haar klanten op een efficiënte wijze te ondersteunen. Met name het helder krijgen 

van complexe risico's en bedenken van oplossingen vindt zij leuk om te doen.  
 
Margreet is nu op zoek naar een manager die haar team verder komt versterken, 

hun positie in de markt komt verstevigen en hun gezamenlijke missie mede 
uitdraagt. Je krijgt hierbij toegang tot haar kennis en kunde alsmede haar ruime 

netwerk van cliënten, inspecteurs en adviseurs. 
 
HET TEAM 

 
Het team op het kantoor in Baarn bestaat momenteel uit 3 ervaren fiscalisten: 

Margreet zelf, Dilleke2 en Mireille3. Zij worden ondersteund door backoffice 
manager Ellen die alle niet-fiscale zaken en de uitstelregeling regelt en beheert. 
Verder werken ze samen met oud-collega’s van de Belastingdienst, EY en andere 

advieskantoren met aanvullende expertise.4  
 

TTA is sterk aan het groeien op het gebied van cliënten en daarmee het aantal 
complexe vraagstukken. Daardoor bestaat de wens om ook op het gebied van 

teamleden uit te breiden. Ze hebben hierbij in ieder geval plaats voor een medior5 
ervaren fiscaal jurist en een medior ervaren fiscaal econoom die hun focus op 
belastingrisico’s van grote ondernemingen deelt en die binnen een klein, hecht 

alsmede ervaren team meegenomen wilt worden. Daarnaast hebben zij deze 
vacature openstaan, waarbij ervaring, zelfstandigheid en ambitie gevraagd is. Het 

streven is om in 2023 met 6 personen hun praktijk uit te oefenen en in 2024 met 
9.  
 

OVER TEUBEN TAX ADVISORY 

 
Bij TTA ligt de focus op belastingrisico’s van grote en groeiende ondernemingen 
(uitschakelen). Het streven van TTA is om in één opslag te zien welke risico’s er 

zijn en wat je eraan kan doen als multinationale onderneming.  

 
2 Voorheen als Tax Manager Compliance (a.i.) o.a. werkzaam binnen de adviespraktijk bij PWC, Loyens & Loeff, 
Deloitte, RSM, Mazars en in het bedrijfsleven bij Unilever, Q8 en Achmea. 
3 Voorheen o.a. werkzaam bij Loyens & Loeff, EY en Atlas Fiscalisten.  
4 Voor loonheffingen, energiebelasting, WOZ, douanezaken en andere belastingen, werkt TTA nauw samen met 
een vast netwerk van externe specialisten. 
5 Relevante fiscale ervaring van drie jaar of meer.  

“Belastingen zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Dit maakt 

belastingen een diffuus onderwerp voor de controller, wat risico’s oplevert 
die grote gevolgen kunnen hebben. Maak daarom belastingrisico’s 

inzichtelijk en beheersbaar.”  
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3. 

Due Diligence

2.

Omzetbelasting

1.

Vennootschaps-
belasting

Inventariseren, opruimen en net zo lang doorgaan totdat alle risico’s in beeld én 
onder controle zijn, zijn kernwaarden van TTA.  

 
TTA heeft een eigen visie gecreëerd en haar wijze van verslaglegging verder 

ontwikkelt: ze maken belastingberekeningen en aangiften aan de hand van de 
Mastersheet-methode. Dit houdt in dat TTA fiscale cijfers vanuit de commerciële 
consolidatie benadert. Ideaal voor ondernemingen die zicht op hun 

belastingrisico’s (terug) willen hebben en houden; zicht dat door de verdergaande 
digitalisering vaak is verslechterd. 

 
Het kantoor kent een warme, sociale cultuur en door de korte lijnen, is snel 
handelen de gang van zaken binnen TTA.  

 
CLIËNTEN 

 
De cliënten van TTA zijn grote en groeiende ondernemingen die hun focus op 
waarde schatten/delen; een focus op het  beheersen en overzichtelijk hebben en 

houden van belastingrisico’s. Dit zijn cliënten die graag de beste sturing krijgen 
tegen eerlijke voorwaarden. Daardoor adviseert TTA – duurzaam - grote en 

toonaangevende ondernemingen die actief zijn in uiteenlopende branches over de 
hele wereld: energiesector, maritieme sector, zakelijke dienstverlening, retail 

(non food), vastgoed, logistiek en media & entertainment. TTA weet al jaren op 
aangifteplus-niveau met succes de bekendste energiebedrijven, bouwbedrijven, 
televisieproductiehuizen, scheepsbouwconcerns, maritieme dienstverleners 

winkelketens, investeringsmaatschappijen, etc. aan zich te binden.6  
 

 
DIENSTVERLENING 
 

De dienstverlening van TTA bestaat uit:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
6 Omdat TTA zorgvuldig en vertrouwelijk met haar cliënten wilt omgaan, kiezen zij ervoor om hier geen namen 
te noemen. In een later stadium van contact is dat altijd mogelijk.   
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1. Vennootschapsbelasting 
Voor vennootschapsbelasting (vpb) bestaat de dienstverlening uit: 

 

Risico-overzichten Alle risico’s beschreven in heldere taal met 

bedragen, gespecificeerd in duidelijke bijlagen. 
 

Belastingposities  
in de jaarrekening 

Zelfgemaakte berekeningen en teksten voor de 
belastingpositie in de jaarrekening: latenties, 

lopende belastingen en de effectieve 
belastingdruk. 
 

Aangiften 
vennootschapsbelasting 

Deze geven – naast de aangifte zelf – helder zicht 
op alle risico’s en de cijfers die daarmee gemoeid 

zijn volgens hun eigen Mastersheet-methode met 
uitgebreide toelichting in woorden. 

 

Advisering 

 

Van hoe om te gaan met bestaande risico’s tot 

structurering bij wetswijzigingen of overnames. 
 

Informeren Actief informeren bij ontwikkelingen. 
 
 

 
 

2. Omzetbelasting  
De dienstverlening voor de omzetbelasting (btw) bestaat uit: 

 

Periodieke risicoscans Periodieke risicoscans als onderdeel van het Tax 

Control Framework van de cliënt. Door de 
toenemende internationale handel, automatisering 
en snel veranderende btw-regels, zijn periodieke 

risicoscans voor elke onderneming een absolute 
must. 

 

Actief informeren Actief informeren over btw-ontwikkelingen. Naar 

keuze is dit een algemeen overzicht of toegespitst 
op de onderneming. 
 

Verzorgen van de 
periodieke aangifte en 

teruggaaf 

Dit wordt gedaan in samenwerking met 
zakenpartners die gespecialiseerd zijn in het 

aangifteproces met de Nederlandse en 
buitenlandse belastingdiensten. 
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3. Due Dilligence  
De dienstverlening van TTA bij fusies, overnames en herstructureringen 

bestaat uit: 
 

Onderzoek naar belastingrisico’s en heldere rapportage. We geven een 
overzicht van de risico’s en adviseren over de tekst over belastingen in de 

verkoopovereenkomst. 
 

Advisering over structuur na de overname of herstructurering. 
 

Advisering over managementparticipaties. 
 

 
 
FUNCTIE 

 
Als manager ben je eindverantwoordelijk voor je eigen cliëntenportefeuille. Deze 

portefeuille bestaat uit een grote diversiteit aan cliënten uit het bestand van 
Margreet en zal verder worden uitgebouwd met nieuwe cliënten. Je hebt hierdoor 
je eigen praktijk binnen TTA en wordt hierin – indien nodig - bijgestaan door de 

kennis, kunde en ervaring van je teamleden. Je werkzaamheden zullen - onder 
andere - bestaan uit: 

 
- Beantwoording van fiscale vragen van cliënten vanuit de aangifte. De 

beantwoording van vragen over omzetbelasting en loonheffingen betreft 

de globale review. De inhoud wordt verzorgd door specialisten op het 
betreffende gebied; 

- Opstellen/review van de belastingpositie in de jaarrekening, de aangifte 
vennootschapsbelasting en de toelichting daarop; 

- Actief informeren van cliënten over invloed van aanstaande veranderingen 

op hun belastingpositie; 
- Managen van minder ervaren medewerkers; 

- Zelfstandig uitbouwen van je praktijk7; 
- Verantwoordelijk voor de marketing bij bedrijven en 

studentenverenigingen (externe profilering TTA). 

  

 
7 Klanten die jij zelf aandraagt worden niet meegenomen onder een beding, waardoor nieuwe klanten jouw 
klanten blijven.  
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PROFIEL  
  

We zijn voor TTA op zoek naar een manager met de volgende achtergrond en 
ervaringen: 

 
• Je bent in het bezit van een Master fiscale economie of fiscaal recht aan 

een Nederlandse universiteit; 

• Je werkt 10 jaar of meer als fiscalist vennootschapsbelasting/tax 
compliance/tax accounting met multinationals en/of groot MKB. Dat kan 

zijn in de belastingadviespraktijk, het bedrijfsleven of bij de 
Belastingdienst; 

• Je zet je (fiscale) kennis graag om in praktische dienstverlening aan 

multinationals; 
• Je vindt belastingcijfers leuke materie, juist bij grote belangen; 

• Je houdt van afwisseling en vindt het een uitdaging om met de 
onderneming mee te groeien; 

• Je ziet veel kansen; en 

• Je werkt graag in een klein hecht team. 
 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 
 

• Pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar: je zegt wat 
je doet en je doet wat je zegt, waarbij je de lat hoog durft te leggen. Je 
kunt ontwikkelingen omzetten naar concrete doelen, werkafspraken en 

resultaten (efficiëntie). Je bent flexibel en tegelijkertijd stevig. 
• Communicatieve netwerker, sparringpartner, verbinder en 

relatiebeheerder: Je bent een verbindend persoon en een prettige 
gesprekspartner. Je bent gericht op zowel goede interne relaties als de 
relaties buiten TTA met klanten en externen, waarbij je TTA weet te 

positioneren. Je bent een persoon die tussen de mensen staat en bent 
daarbij je ego voorbij, waardoor je in staat bent de juiste mensen te 

behouden en tevens nieuw talent te werven (talentgericht).  
• Initiatiefnemer, modern en innovatief: je weet om te gaan met 

veranderingen en ontwikkelingen in de markt en speelt hierop in door zelf 

vooraan te lopen, initiatief te nemen en ondernemend op te stellen. Je 
geeft hierbij graag een moderne twist aan het geheel;  

• Vakkundig, kennisdeler en toegankelijk: je loopt vakinhoudelijk voorop, 
hebt kennis van zaken en bent op de hoogte van de 
actualiteit/ontwikkelingen binnen het brede fiscale vakgebied. Daarnaast 

weet je te handelen op de inhoud, niet de persoon en ben je (zorgvuldig) 
transparant in de communicatie naar teamleden en cliënten; 

• Leidinggevend, stevig en stressbestendig: je kunt goed omgaan met 
tijdsdruk, tegenstrijdige belangen, budgetten en weerstand.  

• Je hebt een goed gevoel voor humor 😉  
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ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

TTA heeft een flexibel en modern personeelsbeleid waarbij zowel persoon als 
persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Het totale beloningspakket voor deze 

mooie functie past bij de rol en ambities en is uitstekend te noemen, zowel qua 
salaris als qua secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken binnen een hechte 
organisatie met veel kennis van zaken, met grote toonaangevende cliënten in 

verschillende industrieën en binnen een omgeving met veel vrijheid en sterke 
groeimogelijkheden. TTA doet daarbij een beroep op ondernemerschap, passie en 

ambitie. Je zal hiervoor marktconform worden beloond met zicht op een deel van 
de omzet. TTA wenst samen met de nieuwe manager tot passende 
afspraken/arbeidsvoorwaarden te komen.  

 
SOLLICITEREN EN PLANNING 

 
Ben jij de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de missie en relevantie 
van TTA binnen het belastingspectrum om samen het beste waar te maken. 

Beschik jij daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap 
om samen te groeien? Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet. 

 
• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we 

graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 11 januari 2023 om 10.00 uur) 
via InterExcellent vacatures of teuben@interexcellent.nl 

• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor 

een oriënterend gesprek met InterExcellent.  
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan 

Margreet die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een 

(ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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CONTACT OVER DEZE VACATURE 
 

Deze procedure wordt uitgevoerd door Tren Keltjens, Executive Research 
Consultant binnen InterExcellent (afgestudeerd fiscaal econoom) die zal worden 

bijgestaan door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent, bereikbaar 
op 035-5280430 en via teuben@interexcellent.nl  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

We zien met belangstelling uit naar jouw reactie en/of sollicitatie! 
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