JP Weber jest członkiem międzynarodowych organizacji doradczych

JP Weber jest niezależną firmą doradczą wspierającą decydentów oraz właścicieli firm w obszarze szeroko pojętych transakcji.
Od 18 lat doradzamy naszym klientom w projektach M&A, transakcjach na rynku nieruchomości, projektach due diligence, procesach
restrukturyzacji, inwestycjach bezpośrednich, procesach finansowania. Wspieramy ich również w codziennych wyzwaniach
związanych z obszarem podatków i prawa. JP Weber jest członkiem międzynarodowego networku M&A Worldwide, zrzeszającego 45
firm inwestycyjnych z 40 krajów, zajmujących się tematyką fuzji i przejęć a także członkiem i jednym z założycieli Eight International,
globalnej firmy niezależnych doradców w zakresie doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji i transformacji.

Obecnie do naszego działu podatkowego poszukujemy osób na stanowisko:

Tax Specialist
Miejsce pracy – Wrocław

Zakres obowiązków:


udział w przeglądach podatkowych, projektach typu due diligence oraz strukturyzacjach podatkowych transakcji



wparcie klientów w uzyskiwaniu zwolnień podatkowych



przygotowanie raportów, pism i opinii w zakresie prawa podatkowego, proponowanie klientom odpowiednich rozwiązań
wzmacniających ich pozycję rynkową oraz bezpieczeństwo prowadzenia biznesu,



wsparcie w trakcie kontroli podatkowych,



współpraca z prawnikami, księgowymi, doradcami biznesowymi zespołu JP Weber przy wspólnej realizacji projektów
interdyscyplinarnych prowadzonych przez Grupę JP Weber,



bieżąca obsługa podatkowa polskich i międzynarodowych klientów.

Nasze wymagania:


wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze,



uprawnienia doradcy podatkowego oraz minimum 2-3 letnie doświadczenie zawodowe w firmie doradczej lub instytucjach
skarbowych,



wiedza z zakresu CIT, VAT, PIT oraz międzynarodowego prawa podatkowego,



bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodny kontakt z klientem obcojęzycznym (znajomość
języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),



duża samodzielność sumienność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania



duże zdolności komunikacyjne,



gotowość do nauki i systematycznego poszerzania swojej wiedzy.

Oferujemy:

Odpowiednie stanowisko
w zależności od posiadanego
doświadczenia i kwalifikacji

Pracę w firmie doradczej
realizującej projekty dla polskich
i zagranicznych spółek

Elastyczny czas pracy

Przyjazną atmosferę pracy

Zdobycie doświadczenia
w nowatorskich projektach łączących
różne obszary kompetencji

Benefity – karta Multisport, opieka
medyczna w Medicover, owoce w
biurze, itp..

Możliwość rozwoju – uczestnictwo w
szkoleniach i kursach językowych,
klarowne ścieżki karier

Ciekawe wyjazdy i spotkania
integracyjne

APLIKUJ TERAZ
Życiorys z listem motywacyjnym wraz z podaniem numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JP Weber Dudarski sp. k. moich danych osobowych zawartych w
dokumentach rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji.” prosimy przesyłać mailem na adres: career@jpweber.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się
tylko z wybranymi kandydatami. Jednocześnie informujemy, że szczegóły na temat administratora oraz przetwarzania Państwa danych znajdują się pod poniższym linkiem
http://www.jpweber.com/pl/prawowity/ochrona-danych

