
 

   

   

Hbo-afstudeerstage finance, tax and 

advice (FRE) voorjaar 2021 
   

 

Vacaturenummer 
1124107 

 

Functieomschrijving 
“Zelfstandig naar aangiften kijken, lastige theoretische vraagstukken behandelen, de 

juiste feiten verzamelen om tot een oordeel te komen. Na een aantal maanden stage 

wist ik al zoveel meer dan ik had verwacht. Ik zou tegen alle studenten willen zeggen: 

“Ga het gewoon doen!”. Het geeft een enorme voorsprong.” Thomas de Bruin, 

voormalig stagiair bij de Belastingdienst.  

 

Stagiairs zijn van harte welkom bij de Belastingdienst. We willen jonge, ambitieuze 

mensen graag kennis laten maken met en interesseren voor onze organisatie. Immers, 

de stagiair van vandaag, is regelmatig de medewerker van morgen. Onze organisatie 

biedt jou als stagiair dan ook een enorme hoeveelheid mogelijkheden. Tijdens je stage 

zal je verrast worden door de verantwoordelijkheid die je krijgt en door de 

hulpvaardigheid van onze collega’s. En daar zijn we trots op! Want een tevreden 

stagiair, is de beste ambassadeur die onze organisatie zich maar kan wensen. 

 

Je loopt stage bij de Directie Midden- en kleinbedrijf. Hier ga jij tijdens jouw stage 

veel leren en jezelf ontwikkelen. Gegarandeerd! Je leert onze processen kennen en je 

krijgt de verschillende aspecten van onze dienstverlening helder in het vizier. Én…., 

wij willen van jou leren! Want met jouw eigentijdse en vernieuwende kennis en kunde 

willen wij onze processen en daarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven in 

Nederland voortdurend verbeteren en optimaliseren; een échte win-winsituatie. 

 

We zullen je bij het formuleren van een passende stageopdracht ondersteunen. Je doet 

ervaring op met actuele fiscale vraagstukken en je krijgt hierbij professionele 

begeleiding. Je zult je theoretische kennis toepassen in de praktijk. Je gaat aangiften en 

bezwaarschriften beoordelen en verzoeken om vooroverleg behandelen. Je leert daarbij 

ook welke invloed het handelen van de Belastingdienst heeft op de compliance van een 

ondernemer. 

 

Én we stimuleren eigen initiatief. Je krijgt dus de kans om zaken op te pakken die niet 

direct gekoppeld zijn aan je opdracht, maar wel belangrijk zijn voor jouw 

ontwikkeling. Dus… 

 

Zullen we zaken doen en word jij onze nieuwe stagiair? Of wil je hier eerst meer over 

weten? Lees dan het verhaal van Daan de Graaf: stage-lopen-bij-de-belastingdienst 

  

https://werken.belastingdienst.nl/bd-update/stage-lopen-bij-de-belastingdienst-natuurlijk-116


 

Functie-eisen 
 Je bent een hbo-student finance, tax and advice óf fiscaal recht en economie. 

 Je hebt voldoende studiepunten om deze stage te kunnen lopen. 

 Je bent minimaal vier maanden 24 tot 36 uur per week beschikbaar. 

 Vermeld in je motivatiebrief duidelijk: 

o Je motivatie voor en doel van deze stage. 

o De begin- en einddatum van jouw stage. 

o Het aantal uur per week dat je beschikbaar bent voor de locatie 

Groningen (1 positie) 

 En stuur je meest recente cijferlijst mee met jouw sollicitatie. 

Als je al eerder stage gelopen hebt bij de Belastingdienst, vermeld dan ook de naam 

van je toenmalige stagebegeleider! 

Herken jij jezelf ook hierin? 

Je bent sociaal en je beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je bent je dan ook 

goed bewust van je omgeving. Je bent een doorzetter en je kunt je werkzaamheden 

uitstekend plannen en organiseren. Je bent in staat om zelf een oordeel te vormen en je 

wilt jezelf altijd blijven ontwikkelen. 

   

 

Aantal posities 
5 

 

Salarisomschrijving 
Salaris   

Werk-

/denkniveau 
  

Bachelor - HBO 

Vakgebied   

Financieel / economisch 

 

Dienstverband 
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

 

Contractduur 
- 

 

Einddatum functie 
 

Minimum aantal uren per week 
24 

 

Maximaal aantal uren per week 
36 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 
- 



 

Organisatie 
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn 

verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies 

volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en 

zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en 

kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden 

en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op 

dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds 

groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk 

team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een 

verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt 

ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. 

De Belastingdienst is op weg naar de toekomst! 

 

Afdeling 
- 

 

Standplaats 
Groningen 

 

Meer informatie over de sollicitatie 
Marijn Kiros, adviseur Werving & Selectie 

06 - 50 74 24 28 

 

- 
 

- 
 

Meer informatie over de vacature 
Renata van der Veer, adviseur Werving & Selectie 

06 - 18 60 21 85 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Bijzonderheden 
Als de beschikbare stageplaatsen zijn vervuld, wordt de vacature gesloten. Wacht dus 

niet te lang met reageren. 

 

We houden, voor zover mogelijk, rekening met jouw voorkeurslocatie, maar kunnen 

plaatsing op deze locatie niet garanderen. 

Videoselectie vindt plaats op de volgende data:  6 oktober, 3 en 30 november. 

Houd er rekening mee dat je voor één van deze dagen kunt worden uitgenodigd. 



 

Wanneer je solliciteert bij de Belastingdienst, is het belangrijk dat je voldoet aan de 

functie-eisen. Vermeld deze duidelijk in je cv. 

 

Graag ontvangen we je motivatiebrief, cv en cijferlijst tijdig in een Word-, Excel- of 

Pdf-bestand; na sluitingsdatum is het niet mogelijk om jouw sollicitatie in behandeling 

te nemen. 

 

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je reageert via de daarvoor 

bestemde sollicitatiebutton en alle benodigde documenten zijn toegevoegd. Houd er 

rekening mee dat dit mogelijk technische problemen met zich meebrengt en wacht niet 

tot het laatste moment met solliciteren. 

 

Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, 

bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken, kan deel uitmaken 

van het sollicitatieproces. Ook is het mogelijk dat we je screenen op onbesproken 

gedrag. 

 

Om stage te lopen bij de Belastingdienst, moet je een stageovereenkomst en 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

overhandigen. 

 

Voor meer informatie over de Belastingdienst kun je terecht op 

www.belastingdienst.nl. 
 

   

Solliciteer 

  

    

  Naar 

boven 

 

 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=12518&VacatureID=1124107
https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PeopleXSCtx=0,55533635,0,0,0,1124107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&PortalID=12518&preview=1&VacatureID=1124107#top
https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PeopleXSCtx=0,55533635,0,0,0,1124107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&PortalID=12518&preview=1&VacatureID=1124107#top

