
In cijfers uitgedrukt is SCOPE: 

SCOPE is een productievennootschap (SCOPE Pictures) die zich ook bezighoudt 
met de financiering van audiovisuele werken (films, series of documentaires), 
onder meer via de Tax Shelter (SCOPE Invest). Al meer dan 15 jaar staat SCOPE 
in voor de hele productieketen, van de ontwikkeling, over de financiering en het 
financieel productiebeheer, tot de distributie.

SCOPE Invest op zoek naar
Tax Shelter Investment
Consultant

Omschrijving van de functie

meer dan 200 gefinancierde en gecoproduceerde films; 
meer dan 300 miljoen euro aan investeringen in film in België; 
meer dan 30 door de regionale fondsen ondersteunde films; 
meer dan 400 draaiweken in België; 
Nominaties op de bekende internationale festivals en stevige successen, zowel bij de 
kritiek als aan de kassa, met onder meer twee Gouden Palmen, een Magritte voor de 
Beste film, een tiental Césars, verscheidene Oscarnominaties, enz. 

Ontwikkeling van een portefeuille aan Tax Shelter-investeerders (ondernemingen die 
onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting).

Analyse van de investeringsopportuniteiten en commerciële follow-up van de overeenkomsten.

Netwerken en, in samenwerking met de marketingafdeling, regelmatig evenementen begeleiden 
en organiseren.

•

•

•

U krijgt de volgende verantwoordelijkheden:

Uw opdrachten 

•
•
•
•
•
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Aanwezig zijn in de zakelijke kringen, business clubs, enz. in uw regio.

Permanente vorming rond de Tax Shelter organiseren voor de cijferberoepen 
(boekhoudkantoren, accountants, fiscaal adviseurs, …).

•

•

Goede kennis van ondernemingsfiscaliteit.

Doorgewinterd commercieel talent, in staat om contacten op te bouwen en te onderhouden 
binnen het management (niveau CxO).

Sterke relationele vaardigheden. U houdt van prospecteren en nieuwe contacten leggen.

Uitstekend voorkomen en in staat om in het openbaar en voor een publiek te communiceren.

Goede kennis van de digitale werkmiddelen.

Interesse voor cijfers en in staat om snel overtuigende resultaten te behalen. 
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U bent houder van een diploma hoger onderwijs (bachelor en/of master)

U hebt minimaal 5 jaar professionele ervaring in een commerciële functie in een business to 
business dienstverleningscontext. 

Een eerste ervaring in de financiële sector is mooi meegenomen. 

Een goede kennis van het Nederlands en het Frans vormt een bijkomende troef is.

U beschikt ook over een rijbewijs. 

•

•

•

•

•

Vereiste kwalificaties:

Uw profiel 

Studies & ervaring
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