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 podatkowe, zarządzanie
polityką podatkową, restrukturyzacje, transfery biznesów. Pracujemy dla klientów z różnych branż,
w szczególności branży finansowej oraz nowych technologii.
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.arenatax.pl
Aktualnie do naszego zespołu podatkowego poszukujemy osoby na stanowisko:

Tax Consultant
(Konsultant Podatkowy)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. TC/09/17

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona przez Arena Tax będzie:





sporządzała projekty porad podatkowych w języku angielskim lub polskim,
sporządzała analizy prawno-podatkowe i researche,
uczestniczyła w przeglądach podatkowych i due diligence,
wykonywała inne prace, związane z pomocą naszym klientom w rozwiązywaniu kwestii
podatkowych.

Wymagania:








studia prawnicze lub/i ekonomiczne – ukończone lub ostatni rok studiów (oba kierunki będą
dużym atutem),
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
minimum 1 rok doświadczenia w pracy nad kwestiami podatkowymi, praktyczna znajomość
przepisów podatkowych,
wiedza w zakresie rachunkowości będzie dodatkowym atutem,
nastawienie na współpracę i komunikatywność,
kreatywność i umiejętność swobodnego analitycznego myślenia,
skrupulatność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy:









współtworzenie jednej z nielicznych oryginalnie polskich spółek doradczych dla instytucji
finansowych oraz podmiotów z branży nowych technologii,
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
współpracę długoterminową,
możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach,
niekorporacyjny charakter organizacji,
współpracę z zespołem doświadczonych managerów i ekspertów, nastawionym na wymianę
doświadczeń i wiedzy, poszukiwanie rozwiązań oraz na osiąganie wspólnych celów,
energię, dynamizm i atmosferę pracy pozwalającą na realizację własnych pasji,
interesujące i ambitne zadania oraz możliwość kreowania przyszłości.

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)."

