Poznaj Arena Tax - jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się kancelarii
doradztwa podatkowego na polskim rynku!
Wspieramy zarówno duże korporacje, jak i średniej wielkości polskie
i międzynarodowe firmy. Główna siedziba Arena Tax znajduje się w Warszawie,
posiadamy biura w Hiszpanii (Madryt), Gruzji (Tbilisi) 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
Aktualnie poszukujemy do nas osoby na:

Płatny staż w Dziale Personalnym
Miejsce pracy: Warszawa

Twoim zadaniem będzie:


wsparcie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych w Polsce i naszych biurach zagranicznych,



udział w projektach wewnętrznych działu, jak np. onboarding, employer branding,



wsparcie w tworzeniu wewnętrznej komunikacji z zakresu HR,



udział w zarządzaniu komunikacją HR w social media,



wsparcie w działaniach związanych z organizacją szkoleń, w tym szkoleń BHP.

Czego oczekujemy?


student/ka IV lub V roku studiów (psychologia, socjologia, zarządzanie, inne pokrewne
kierunki),



znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,



dyspozycyjność min. 30 godzin tygodniowo,



pierwsze doświadczenia w branży HR będą dodatkowym atutem,



otwartość na naukę, poszukiwanie wiedzy i poznawanie nowych obszarów,



nastawienie na współpracę i komunikatywność,



kreatywność i skrupulatność, dobra organizacja pracy.

Co oferujemy w zamian?


płatny, długoterminowy staż w doświadczonym zespole z realnymi możliwościami rozwoju,



indywidualnego, dedykowanego mentora oraz pracę z ekspertami,



elastyczne podejście do godzin pracy (dostosowane do Twojego planu na studiach),



atmosferę pracy pozwalającą na realizację własnych pasji,



energię, dynamizm i zespół nastawiony na współpracę i poszukiwanie rozwiązań,



interesujące i ambitne zadania,



możliwość kreowania przyszłości,



regularną informację zwrotną nt. Twojego rozwoju i pracy,



niekorporacyjny charakter organizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

