SPS TAX & LAW
kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawno-podatkowej
podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału koreańskiego poszukuje do swego
zespołu osoby na stanowisko Prawnika w Dziale prawa podatkowego.
Jeśli więc:
- lubisz podatki ( a przynajmniej się ich nie boisz),
-wiesz o VAT trochę więcej niż to, że został chwilowo obniżony,
-wiesz, że CIT oznacza Centrum Informacji Turystycznej tylko, gdy jesteś na urlopie,
-wiesz, że PIT to nie nazwisko znanego aktora,
- a wielu innych rzeczy chcesz się dowiedzieć, zarabiając przy tym dobre pieniądze,
zapraszamy Cię do aplikowania na to stanowisko!
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
-

aktywne uczestnictwo w projektach z zakresu ogólnego doradztwa podatkowego
dla klientów spółki (VAT, CIT, WHT, ceny transferowe),
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-

aktywne uczestnictwo w procesach planowania podatkowego, w tym w skali
międzynarodowej,
analiza danych w ramach procesów due diligence,
przygotowywanie komentarzy, opinii podatkowych, wniosków o interpretację,
bieżąca analiza przepisów podatkowych, orzecznictwa sądów, praktyki organów
podatkowych oraz prasy branżowej,
kontakt z instytucjami publicznymi w imieniu spółki,
ścisła współpraca z doradcami podatkowymi/radcami prawnymi przy realizacji
zleceń na rzecz klientów spółki,
współpraca z działem księgowo-rachunkowym.

NASZE OCZEKIWANIA
-

wykształcenie wyższe prawnicze
1-2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze prawa podatkowego
chęć i gotowość do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w tym obszarze
gotowość do uczestniczenia w bezpośredniej komunikacji z klientami oraz ich
pracownikami
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętności komunikacyjne - umiejętność jasnego formułowania wniosków
umiejętność zarządzania czasem i organizowania pracy
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
biegła obsługa MS Office (Word, Excel, Power Point).
OFERUJEMY

-

elastyczność w zakresie formy zatrudnienia (UoP, UZ, B2B)
atrakcyjne wynagrodzenie, zależne również od wypracowanych efektów
darmowe lekcje Business i Legal English w czasie pracy
Multisport
możliwość częściowej pracy zdalnej
jasną, precyzyjnie określoną ścieżkę kariery,
pracę w renomowanej kancelarii prawnej, w dużej mierze z klientem zagranicznym,
ścisłą współpracę z Kancelarią Księgowo-Rachunkową SPS Finance (możliwość
cenna w kontekście rozwoju zawodowego młodego adepta prawa podatkowego).

Odpowiadając na to ogłoszenie zgadzasz się na przetwarzanie przez SPS Tax & Law SZKUDLAREK I
Wspólnicy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 36/12 50-068 Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu.
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