JP Weber jest członkiem międzynarodowych organizacji doradczych

JP Weber jest niezależną firmą doradczą, która od ponad 18 lat specjalizuje się w projektach z obszaru fuzji i przejęć, doradztwie
transakcyjnym oraz restrukturyzacjach. Zapewnia również wsparcie przedsiębiorstwom w prowadzeniu bieżącej działalności,
dostarczając rozwiązania w zakresie aspektów prawnych, podatkowych oraz księgowych. Zespół JP Weber tworzy ponad 60
doradców biznesowych i podatkowych, prawników oraz analityków, działających w biurach we Wrocławiu, w Warszawie i Berlinie.
JP Weber jest członkiem międzynarodowego networku M&A Worldwide, zrzeszającego 45 firm inwestycyjnych z 40 krajów,
specjalizujących się w obszarze fuzji i przejęć, a także członkiem i jednym z założycieli Eight International - globalnej firmy
niezależnych doradców w dziedzinie doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji i transformacji.

Obecnie do naszego działu podatkowego poszukujemy osób na stanowisko:

Tax Consultant

Zakres obowiązków:


Wsparcie w bieżącej obsłudze podatkowej klientów krajowych oraz międzynarodowych w szerokim spektrum podatków



Uczestnictwo w prowadzonych projektach typu tax due diligence, tax structuring, przeglądy podatkowe, wdrożenie procedur
podatkowych lub implementacje ulg podatkowych



Współpraca z pozostałymi zespołami merytorycznymi JP Weber przy wspólnej realizacji projektów interdyscyplinarnych



Opracowywanie nowych rozwiązań poszerzających ofertę produktową z zakresu doradztwa podatkowego dla klientów kancelarii

Nasze wymagania:


Min. 1 rok doświadczenia zawodowego (lub praktyk) w kancelarii prawnej, kancelarii doradztwa podatkowego lub firmie doradczej
obsługującej klientów międzynarodowych



Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne (lub ostatni rok studiów)



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



Umiejętność dobrego zarządzania czasem pracy



Umiejętność pracy w zespołach projektowych łączących kompetencje z różnych obszarów doradztwa



Zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań



Chęć rozwoju i specjalizacji w obszarze doradztwa podatkowego, mile widziane rozpoczęcie procedury ubiegania się o tytuł
doradcy podatkowego

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

