Vacature | Traineeopdracht Belastingdienst C.N.
Omschrijving organisatie
Heb je net je bul Rechten op zak en zou je je graag willen specialiseren in het Fiscale Recht binnen
Belastingdienst Caribisch Nederland? Ben jij leergierig, betrokken en resultaatgericht
en wil je een bijdrage leveren aan dit gedeelte van het Koninkrijk?
Lees dan verder!
Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst/Douane.
B/CN is met ruim 110 medewerkers verantwoordelijk voor heffing, toezicht en inning van de Rijksbelastingen
en de uitvoering van de Belasting-, Douane- en Accijnswetgeving binnen de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius
en Saba. De wet- en regelgeving wijkt af van Europees Nederland en andere Caribische delen van het
Koninkrijk. Op alle drie de eilanden zijn kantoren gevestigd.
B/CN heeft inmiddels een breed pallet aan (online) dienstverlening operationeel en is toonaangevend op ICTgebied voor de overheid in de regio.
Omschrijving werkplek
BC/N heeft ruimte voor een trainee voor de afdeling Heffing & Toezicht om als Inspecteur der Belastingen
opgeleid te worden. De afdeling Heffing & Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor het beoordelen
van aangiftebiljetten, het controleren van administraties op fiscale belangen, verlenen van administratieve
ondersteuning, het opleggen van aanslagen, het balieverkeer en de behandeling van bezwaar- en
beroepsschriften.
Als trainee zal je meewerken aan complexe fiscale zaken, die soms nog niet eerder zijn voorgekomen en waar
nieuwe oplossingen voor moeten worden bedacht. Je leert om als intermediair voor de Belastingdienst en
Douane met externe partijen te kunnen optreden en belangentegenstellingen op basis van inhoudelijke
argumenten te overbruggen. Je loopt mee bij de zakelijke verdediging en behartiging van (fiscale)
standpunten in contacten met toetsende of rechtsprekende gremia.
De functie van Inspecteur der Belastingen is kaderstellend, grensverkennend en vernieuwend van aard en dat
verwachten wij ook van jou als trainee. Namens de Belastingdienst BES voer je in voorkomende gevallen
onderhandelingen met uiteenlopende organisaties, belangenverenigingen, maar vooral ook met
belastingplichtigen en diens vertegenwoordigers.
Je wordt opgeleid en nader getraind intern bij Belastingdienst Caribisch Nederland, maar ook zijn er
specialisten vanuit Belastingdienst Nederland beschikbaar.
Rol trainee
Wij zijn we op zoek naar een trainee die de opleiding Rechten met als voorkeur de studierichting Fiscaal
Recht in de pocket heeft en geïnteresseerd is om geheel intern opgeleid te worden tot Inspecteur der
Belastingen.
Onze nieuwe trainee-ontvanger is bekend met de volgende competenties:
• Organisatiesensitiviteit;
• Analytisch vermogen;
• Overtuigingskracht;
• Resultaatsgerichtheid;
• Omgevingsbewust;
• Verbindend;
• Plannen en Organiseren.

Gewenste trainee
We zoeken een initiatiefrijke, betrokken en doortastende trainee, die niet bang is om vragen te stellen.
Iemand die leergierig is en een resultaatgerichte- en probleemoplossende houding heeft. Klanttevredenheid
staat centraal, zonder het doel van de organisatie uit oog te verliezen. Je durft voor de groep te staan en
hebt een teamgevoel. Je wordt uiteindelijk vakinhoudelijk verantwoordelijk voor de aansturing van het
team.
Begeleiding
De begeleiding zal verzorgd worden door de teamleider Heffing & Toezicht in samenwerking met de
vakspecialisten en ondersteuning van een HR-adviseur.
Beoordeling
De beoordeling zal worden uitgevoerd door de teamleider Heffing & Toezicht, Sharon Eliazer.
Duur werkplek
Het betreft een vaste formatieplaats, waarbij de wens bestaat dat de trainee na het uitvoerige
opleidingstraject voor langere tijd binnen de organisatie werkzaam blijft.
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling conform het Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES in aanloopschaal 10.
Startsalaris
USD 2.967, -- bruto per maand
Arbeidsduur
36 uur
Vakantiedagen
168 uur
Vakantiegeld
Ja, 8,33% van de bezoldiging
Eindejaarsuitkering
Ja, 8,33% van de bezoldiging
Pensioenvoorziening
Ja, regeling bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)
Aanstelling
Tijdelijk, met uitzicht op een vast dienstverband
Aanstellingseisen

Startdatum
15 Februari 2023
Vacaturereferentie
BCN – 2023

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Medische keuring
Het Nederlanderschap

