Poznaj Arena Tax - jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się kancelarii doradztwa podatkowego na polskim rynku!
Wspieramy zarówno duże korporacje międzynarodowe, jak i podmioty średniej wielkości. Główna
siedziba Arena Tax znajduje się w Warszawie, posiadamy biura w Hiszpanii (Madryt), Gruzji (Tbilisi),
Rosji (Moskwa) i Estonii (Tallin), budujemy naszą praktykę również na innych rynkach.
Projekty, które realizujemy w Arena Tax, obejmują m.in. bieżące wsparcie, zarządzanie polityką
podatkową, restrukturyzacje, transfer biznesu. Pracujemy dla klientów z różnych branż,
w szczególności branży finansowej oraz nowych technologii.
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.arenatax.pl

Zapraszamy do procesu rekrutacji na stanowisko:

Senior Tax Consultant
(Starszy Konsultant Podatkowy)
Miejsce pracy: Warszawa (blisko stacji Metro Wilanowska)
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Oferujemy:












współtworzenie jednej z nielicznych oryginalnie polskich spółek doradczych dla instytucji
finansowych oraz podmiotów z branży nowych technologii,
współpracę z zespołem doświadczonych managerów i ekspertów z różnych krajów, nastawionym
na wymianę doświadczeń i wiedzy, poszukiwanie rozwiązań oraz na osiąganie wspólnych celów,
możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach,
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
współpracę długoterminową w oparciu o umowę o pracę lub działalność gospodarczą,
prywatną opiekę medyczną,
szkolenia biznesowe i zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne, w szczególności wyjazdowe,
szkolenia językowe,
owoce i napoje w biurze,
miłą nieformalną atmosferę,
pracę w biurze tuż przy stacji metra Wilanowska.

Twoją rolą będzie:
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu doradztwa podatkowego:
 samodzielne koordynowanie i prowadzenie projektów podatkowych o zasięgu międzynarodowym
lub lokalnym (polskim) dla klientów, współpracując w tym zakresie z ekspertami z dużym
doświadczeniem zawodowym,
 bezpośrednie wsparcie klientów Arena Tax w trakcie spotkań, telekonferencji, wideokonferencji,
w większości w języku angielskim,
 sporządzanie porad podatkowych w języku angielskim lub polskim wnosząc wymierną wartość
dodaną dla naszych partnerów biznesowych.
Czekamy na osoby:









z wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym, mile widziane ukończone oba kierunki
studiów,
posiadające minimum 3 lata doświadczenia w spółce doradztwa podatkowego (preferowane
doświadczenie zdobyte w tzw. wielkiej czwórce, ewentualnie prawniczej kancelarii
międzynarodowej lub renomowanej polskiej kancelarii) lub w dziale podatkowym dużego
podmiotu gospodarczego (bank lub inna instytucja finansowa preferowane),
z doskonałą znajomością języka angielskiego (na poziomie C1 lub C2),
z szeroką wiedzą podatkową, prawną i rachunkową,
licencja doradcy podatkowego mile widziana,
z nastawieniem na współpracę i komunikatywność,
kreatywne i skrupulatne, z dobrą organizacją pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie
CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jej uzyskanie
jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

