
Jeżeli dołączysz do naszego zespołu, do Twoich zadań będzie należało aktywne
uczestnictwo w pracach na rzecz klientów kancelarii. Będziesz odpowiadać m.in. za:

przygotowywanie projektów opinii, raportów, komentarzy oraz innych pism w sprawach podatkowych,

przygotowywanie analiz podatkowych w procesach restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych (połączenia, przekształcenia, podziały),

udział w bieżącym doradztwie podatkowym na rzecz klientów kancelarii głównie w zakresie podatków CIT, VAT oraz ulg podatkowych,.
.
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Poszukujemy osoby, która:

Oferujemy:

posiada  3-4 letnie doświadczenie w pracy w doradztwie podatkowym (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zespole
CIT lub VAT),

Prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wpw-doradztwo.pl
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Starszy(a) Konsultant(ka) w dziale doradztwa podatkowego

kontakt z klientem,

wyszukiwanie informacji oraz analiza przepisów podatkowych.

posiada wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo,

zna język angielski na poziomie zaawansowanym,

posiada wysoko rozwinięte zdolności analityczne,

jest samodzielna i skrupulatna,

posiada dobre zrozumienie pracy w konsultingu,

dobrze zna pakiet MS Office,

tytuł doradcy podatkowego będzie dodatkowym atutem.

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Włodkowica 4 lub Poznań, ul. Młyńska 12

posiada umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie,.

.

możliwość wszechstronnego rozwoju dzięki pracy przy ambitnych projektach dla dużych podmiotów gospodarczych oraz
programowi rozwojowemu (system szkoleń i warsztatów oraz mentoring prowadzony przez jednego z Partnerów Zarządzających
WPW),

elastyczny czas pracy, przy jednoczesnym zachowaniu work-life balance,

konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet prywatnej opieki medycznej oraz kartę Multisport,

kulturę organizacyjną wspierającą współpracę oraz otwartą komunikację,

możliwość aktywnego udziału w rozwoju kancelarii – premiujemy proaktywne postawy, dzięki którym stale się rozwijamy,
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pracę na samodzielnym stanowisku, wspieraną zarówno przez Partnerów kancelarii, jak i młodszych członków zespołu oraz
administracji biurowej

możliwość zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach,

dogodną i prestiżową lokalizację biura w ścisłym centrum Wrocławia lub Poznania (dopuszczamy pracę zdalną, możliwa jest
także praca w biurze, np. na tarasie czy w „strefie swobodnej pracy”).
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Oferujemy:




