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Pereira Tax Consultants
Pereira Tax Consultants is een succesvol
fiscaal-juridisch advieskantoor met circa 45
medewerkers, gevestigd in Den Haag.
Zij biedt hoogwaardige, creatieve en
pragmatische maatoplossingen aan
bedrijven en personen die een individuele
aanpak en persoonlijke begeleiding wensen.
Pereira is gespecialiseerd in het vinden van
maatoplossingen voor vermogende families
en hun bedrijven. De bedrijfsprocessen
dienen om de cliëntbelofte te optimaliseren
en de waardecreatie te maximaliseren. De
onderneming heeft geen andere missie dan
het begeleiden van de cliënten bij hun
uitdagingen en het aanreiken van
oplossingen. In het DNA van Pereira is ‘’The
Pereira Way’’ een manier van denken:
divergent denken, in combinatie met een
positieve blik. Het is naar de ideale oplossing
zoeken en hard werken om daar te komen
met respect voor de fiscale wet- en
regelgeving.
Pereira consultants zijn creatief, ze houden
het persoonlijk en authentiek en hebben het
vermogen en het lef om het complexe zaken
simpel te maken. Bij Pereira gaan mensen
open en informeel met elkaar om. Van
gelaagdheid is geen sprake; je maakt deel uit
van een team, met partners, senioren en
junioren. Kennis delen is onlosmakelijk
verbonden aan Pereira.
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De functie
De Kantoordirecteur vormt samen met de
Managing Partner de operationele directie
van Pereira. Zij vormen het tandem dat
Pereira de komende jaren door de volgende
ontwikkelingsfase moet leiden. De
Kantoordirecteur geeft leiding aan de staf en
aan de overige ondersteunende
medewerkers, in totaal circa 15 medewerkers.
Zij/hij is eindverantwoordelijk voor de interne
organisatie en zorgt dat het beleid wordt
uitgevoerd en besluiten worden opgevolgd.
In nauwe samenwerking met de Managing
Partner en partners pakt de Kantoordirecteur
belangrijke thema’s voor de toekomst op en
maakt de vertaalslag naar de gewenste
ontwikkelingen, programma’s, acties en
resultaten. Samen met de Managing Partner
werkt zij/hij aan een “futureproof’’
organisatie.
De Kantoordirecteur zorgt voor een positief
werkklimaat maar weet ook wanneer zij/hij
moet ingrijpen als zaken niet soepel verlopen,
zowel op organisatorisch en/of persoonlijk
niveau. Daar waar nodig werkt de
Kantoordirecteur in de bedrijfsvoering zelf
mee. De Kantoordirecteur hecht sterk waarde
aan de mens- en ontwikkelkant en begrijpt de
impact op mens en organisatie van
verandering.

Kern van de verantwoordelijkheden:
•

•

•

In goed en nauw overleg met de
Managing Partner besturen van de
onderneming Pereira zodat alle daartoe
noodzakelijke processen en procedures
optimaal verlopen;
Initiëren, stimuleren, coördineren en
bewaken van de voortgang van alle
conditionerende processen
(strategieontwikkeling & implementatie;
jaarplan & -begrotingscycli;
beleidsontwikkeling, -besluitvorming & implementatie) zodat de door de partners
van Pereira beoogde en gestelde doelen
binnen de daarvoor gestelde budgetten en
tijd worden gerealiseerd;
Aansturen, inspireren en coördineren van
alle medewerkers werkzaam in de
secundaire en support processen zodat de
collega’s werkzaam in de primaire
processen optimaal ondersteund worden
en hierdoor de gestelde lange- en korte
termijn doelen kunnen worden
gerealiseerd in termen van kwaliteit van
dienstverlening, omzet, kosten en cultuur.
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Persoonlijkheid en ervaring
De change component en de leidinggevende
verantwoordelijkheid maken de functie
interessant voor een Kantoordirecteur met
ruime relevante bestuurlijke en management
ervaring, opgedaan bij voorkeur binnen een
professional services firm. Dit maakt dat zij/hij
de verhoudingen binnen een partnerstructuur
aanvoelt en begrijpt. Zij/hij heeft ervaring met
de bedrijfsvoering, met name vanuit een
Finance en ICT kant waarbij Privacy, Risk &
Compliance belangrijke onderwerpen zijn.

De Kantoordirecteur beschikt over een
academisch denk- en werkniveau.
De functie vraagt om een combinatie van
diverse persoonskenmerken. Er wordt een
energieke persoonlijkheid gezocht met een
positieve houding die denkt in kansen,
oplossingen en resultaat. Een drijvende kracht
met visie en lef, die haar/zijn omgeving kan
enthousiasmeren en stimuleren. Zij/hij is
mensgericht en verbindend; iemand die zich
gemakkelijk beweegt door de organisatie en
op anderen afstapt. En door haar/zijn visie en
proactieve houding in staat is om anderen
mee te krijgen.

Contact:
De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld.
Voor meer informatie over de functie en Pereira kun je contact opnemen met Arjen Breedveld of
Robert Dicke. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.

Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17
info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

Robert Dicke
Partner
+31 6 148 84 626

•
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+31 70 361 70 09

