Vacature Jurist bezwaar en beroep 20 – 30 uur/week
Bedrijfsprofiel
Euro Auto Logic b.v. (EAL) is een juridische adviespraktijk (sedert 2007) met focus op de automotive
branche. Ons kantoor is gevestigd te Heumen (Nijmegen). EAL behoort tot de Kiste Trui Holding groep
waartoe eveneens Bolsenbroek & Partners (B&P) behoort. EAL is met name (maar niet uitsluitend)
dienstbaar aan cliënten van B&P op het gebied van bestuursrechtelijke bezwaren en beroepen rond de
belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Daarnaast adviseert EAL aan B&P ten aanzien van
het te voeren beleid in dit kader op grond van juridische ontwikkelingen die voortvloeien uit beleids- en
wetswijzigingen en jurisprudentie. EAL heeft in dit kader een goede naam en reputatie opgebouwd en
zoekt een jurist die zich in deze specifieke materie wil en kan inleven. Sterk toenemende vraag naar onze
dienstverlening biedt thans plaats aan een nieuwe collega voor aanvullende ondersteuning.
Functieomschrijving
Je werkt zelfstandig met secretariële ondersteuning binnen een relatief klein maar hecht team. De
voornaamste taken bestaan uit het analyseren en opvolgen van bpm naheffingsaanslagen. Je voert daartoe
geheel zelfstandig een bezwaar- en (zo nodig) beroepsprocedure. Dit maakt dat je al snel en relatief
veelvuldig procedeert van Rechtbank tot Hoge Raad der Nederlanden. Uiteraard is dat laatste geen doel op
zich en probeer je binnen de bezwaarfase gewenst resultaat te boeken. Om in deze materie thuis te
geraken wordt je ruimschoots ingewerkt door collega juristen in- en extern.
Wij vragen
• een afgeronde HBO of WO-opleiding rechten
• OF een talentvolle gevorderde student in de afrondende fase van de studie rechten
• (relevante) ervaring is geen must doch wel meegenomen
• uitstekende beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
• analystisch inzicht en gedrevenheid
• resultaatgerichtheid, je respecteert deadlines en bent resultaat gedreven
• grote mate van zelfstandigheid
• affiniteit met auto's is meegenomen maar niet noodzakelijk
• gezonde zelfverzekerdheid en een goede dosis overtuigingskracht
• en last but not least: een gezellige collega
Wat bieden wij
• een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
• een bonus of 13e maand in overleg
• normale werktijden
• 24 vakantie dagen (fulltime d.v.) en ATV dagen
• 20% thuiswerken mogelijk
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Leveringsvoorwaarden worden u op aanvraag toegezonden.

Interesse?
Heb je interesse in deze hands-on job waarin je direct je theorie in de praktijk kunt brengen, veelvuldig
rechtbankervaring kunt opdoen en voor opdrachtgevers het verschil kunt maken?
Neem dan direct contact op met Frank Bolsenbroek 024-6632202 / 0653-665474 of mail je motivering en
CV naar f.bolsenbroek@euroautologic.nl

