
 
 
 

Het Noordelijk Belastingkantoor zoekt:  

Medewerker Frontoffice  
(Bezwaar & beroep 28 tot 36 uur) 
 
Staat klantvriendelijkheid bij jou op nummer 1? En ben je een kei in het afhandelen van 
klantvragen en bezwaren? Ja? En ben je daarnaast ook nog flexibel, breed inzetbaar, 
innovatief en vind je het belangrijk om goed samen te werken en je eigen kennis en dat van 
je team te verbreden? Dan zijn wij zeker op zoek naar jou.  

Wat ga je doen als medewerker Frontoffice?  
 Je bent verantwoordelijk voor de dienstverlening naar de klant.  
 Je bent breed inzetbaar door je brede kennis. 
 Je werkt samen met alle teams binnen het Noordelijk Belastingkantoor om de 

dienstverlening en de uitvoering van je werk te verbeteren.  
 Je hebt een signaalfunctie voor de organisatie en weet deze signalen ook om te 

zetten in acties.   
 Je houdt de kennisbank actueel.  

En wat komt daarbij voor de medewerker Frontoffice bezwaar & beroep?  
 Je registreert en handelt bezwaarschriften af binnen de gestelde normen en 

termijnen. 
 Je vraagt relevante onderliggende stukken op bij de bezwaarmaker of gemachtigde. 
 Je vertegenwoordigt de organisatie bij eventuele hoorzittingen. 
 Je handelt telefonische- en schriftelijke klantvragen af. 
 Daarnaast bied je ondersteuning bij beroepszaken. 
 Je blijft op de hoogte van nieuwe en relevante jurisprudentie. 

Wie wij zijn?  
Enthousiast over de functie? Dan nu over de organisatie. Het Noordelijk Belastingkantoor is 
een jonge overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen 
Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Groningen en 
Eemsdelta. Meer informatie over ons kun je vinden op: noordelijkbelastingkantoor.nl. 
 
Wat doen wij?  
De frontoffice is verantwoordelijk voor de voorkant van de dienstverlening. De backoffice is 
gericht op dataverzameling en -sturing en op de achterkant van de dienstverlening.  
De teams richten zich ieder op een thema binnen het belastingproces en aan de 
dienstverlening en werken onderling nauw samen. De vier teams van de frontoffice zijn 
klantcontact, bezwaar & beroep, kwijtschelding & insolventie en invordering. Samen 
bouwen wij aan een dienstverlenende organisatie waar de medewerkers met plezier 
werken.  
 
 
 



 
 
 
Wat neem jij mee?  

 HBO  werk- en denkniveau (juridische opleiding). 
 Kennis van de belastingwet- en regelgeving en de richtlijnen en procedures op het 

gebied van lokale belastingen. Of bereid om deze opleiding te volgen.  
 Kennis van de Algemene wet bestuursrecht. 
 Nauwkeurig je werkzaamheden kunnen uitvoeren en kwaliteit leveren. 
 Klantgerichte instelling 
 Inlevingsvermogen, overtuigen en vragen durven stellen aan de klant.   
 Feedback kunnen ontvangen en geven.  
 Resultaatgericht, voldoen aan kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)  

Wij bieden 

 Uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke baan voor 28-36 uur per week. 
 Een contract voor 8 maanden (daarna kijken we opnieuw naar onze formatie)  
 Een salaris in de basisschaal 7 conform de CAO Waterschappen,  
 Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 Volop mogelijkheden om vorm te geven aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 Modern arbeidsvoorwaardenpakket. 
 Individueel keuzebudget (20%). 
 Persoonsgebonden basis budget. 

 
Vragen over de functie?  
Stel je vragen aan Edwin Roeters, teamleider Bezwaar & beroep, t. 06 52759601. Hij 
beantwoordt je vragen graag over de functie. 
 
Enthousiast geworden?  
Stuur dan je CV en motivatie naar: hrm@noordelijkbelastingkantoor.nl. Doe dit voor 17 mei 
2021. De sollicitatiegesprekken zijn op vrijdag 21 mei 2021. Een assessment is een onderdeel 
van de sollicitatieprocedure.  
 
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. 
 


