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Simmons & Simmons is één van de grote internationale advocatenkantoren ter 

wereld. Met wereldwijd ongeveer 1800 medewerkers bedienen wij overwegend 

grotere ondernemingen en financiële instellingen. Onze kantoren zijn gevestigd in 

Europa, Azië en het Midden-Oosten. In Amsterdam werken wij in totaal met circa 140 

medewerkers, onder wie 80 advocaten, (kandidaat-) notarissen en fiscalisten.  

Ons tax team maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Financial Markets en adviseert ten 

aanzien van grensoverschrijdende, complexe transacties en over alle aspecten van het 

nationale en internationale belastingrecht. Het team bestaat uit fiscaal-juristen en fiscaal-

economen die cliënten uitsluitend adviseren op fiscaal gebied, maar óók breder in 

multidisciplinaire teams samen met advocaten en/of notarissen. 

Voor de uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een 

Tax advisor (0 -2 jaar werkvaring) 

Het team heeft een scherpe focus op fiscaal advies- en transactiewerk in zaken met een hoog 

profiel op het gebied van onder meer (inter)nationale fusies en overnames en corporate 

restructurings, alsmede op het gebied van capital markets en structured finance, asset finance, 

asset management en funds. De focus van onze praktijk vereist een intensief vaktechnisch 

overleg op hoog niveau. Hoewel wij ook specialisten hebben op het gebied van loonbelasting 

en BTW, zijn de fiscalisten op ons kantoor breed georiënteerd en zijn de werkzaamheden zeer 

divers.  

Onze toekomstige collega 

• is een leergierig, gedreven en enthousiaste fiscalist; 

• is ambitieus en sociaal vaardig;  

• kan zich helder, correct en to-the-point uitdrukken in woord en geschrift, in Nederlands 

en Engels; 

• heeft een sterk analytisch vermogen;  

• heeft fiscaal recht en/of fiscale economie gestudeerd; en  

• is een echte teamspeler. 

Wij bieden 

• uitdagend werk voor interessante Nederlandse en internationale cliënten;  

• een prettige en collegiale werksfeer; 

• goede (internationale) opleidingsmogelijkheden binnen het eigen netwerk; en 

• uitstekende arbeidsvoorwaarden.  

Meer weten? 

Neem dan contact op met onze recruiter Tessa van de Pol via 020 722 2504 of 

Tessa.vandepol@simmons-simmons.com.  

Solliciteren? 

Wij ontvangen graag jouw CV, motivatiebrief, ongeschoonde cijferlijsten (bachelor en master) 

en eventuele stagebeoordelingen via onze website. Indien gewenst zullen wij jouw scriptie 

opvragen. Klik hieronder op "Apply" om jouw sollicitatie te starten. Wij behandelen alleen 

sollicitaties die we via onze website ontvangen.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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