Startuje 3. edycja
PROGRAMU PŁATNYCH PRAKTYK
w WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy!
Jesteś gotowy na wyzwania i chcesz uczestniczyć w dużych projektach doradczych
świadczonych na rzecz wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw?
Wiesz w teorii, na czym polega restrukturyzacja, ale chciałbyś doradzać przy prawdziwej?
Dołącz do zespołu WPW – firmy doradczej i kancelarii prawnej, specjalizującej się w
doradztwie biznesowym, podatkowym i prawnym!
Studentów IV-V roku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszamy na płatne praktyki studenckie
w firmie doradczej i kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy.
Kandydatom oferujemy:
• przyjazną atmosferę pracy w jednej z wrocławskich kancelarii,
• możliwość elastycznego podejścia do godzin i dni pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego dzięki bezpośredniej współpracy z ekspertami w dziedzinie doradztwa
podatkowego oraz prawa spółek,
• interesujące wyzwania zawodowe,
• konkurencyjne wynagrodzenie.
.
Od kandydatów oczekujemy:
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
• podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa podatkowego,
• zaangażowania i motywacji do zdobycia praktycznego doświadczenia z zakresu specjalizacji firmy,
• dobrej znajomości pakietu MS Office,
• mile widziane doświadczenie w pracy w innych firmach doradczych lub kancelariach.
Zakres zadań:
• analizy aktualnej praktyki organów podatkowych oraz przepisów obejmujących zagadnienia podatkowe,
• researche z zakresu podatku CIT, PIT i VAT służące wyjaśnianiu ciekawych zagadnień podatkowych,
• przygotowywanie pism/analiz/raportów/opinii podatkowych dla klientów z różnorodnych branż,
• aktywny udział w pracach zespołu projektowego nad ustalaniem strategii podatkowych
i planowania podatkowego.

Studentów zainteresowanych praktykami prosimy o wysłanie CV w języku polskim na adres:

rekrutacja@wpw-doradztwo.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych przez administratora danych WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Włodkowica 4, 50-072
Wrocław), w celu prowadzenia obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam
prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

