,

ZPUE S.A. od 31 lat działa w sektorze elektroenergetycznym. W fabrykach, biurach
sprzedaży w kraju i za granicą zatrudniamy 2500 osób. Jesteśmy liderem w
segmencie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych. Oferujemy
rozwiązania dla elektroenergetyki i przemysłu tworząc nową jakość na rynku.
Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Podatków
Miejsce pracy: Włoszczowa, Katowice, Kraków

Kluczowe zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pełnienie funkcji koordynatora MDR, w tym w szczególności definiowanie
ryzyka zakwalifikowania realizowanych transakcji do schematu podatkowego;
Doradztwo w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych związanych z
działalnością przedsiębiorstwa;
Bieżąca kontrola rozliczeń podatkowych;
Monitorowanie zmian w przepisach prawnych, które regulują zagadnienia
podatkowe;
Bieżąca kontrola dokumentów księgowych pod kątem ryzyka podatkowego;
Doradztwo w zakresie: procedur celnych prawa handlowego, prawa
bankowego, międzynarodowych aspektów opodatkowania;
Reprezentowanie firmy w zakresie kontroli skarbowych;
Współpraca z firmami zajmującymi się doradztwem podatkowym;
W zależności od wykształcenia kandydata wspomaganie działu księgowości
lub działu prawnego w bieżącej działalności.

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy
podatkowego lub specjalisty ds. podatków;
Doświadczenie w procedurach prawnych, księgowości / rachunkowości
będzie mile widziane;
Uprawnienia doradcy podatkowego (bądź ukończony kurs) będą mile
widziane;
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
Umiejętność pracy pod presją czasu;
Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym bądź z zakresu
rachunkowości lub podatków;
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Co oferujemy
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w firmie o
ugruntowanej pozycji rynku;
Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego;
Ciekawe, pełne wyzwań zadania w dynamicznym zespole;
Niezbędne narzędzia pracy.
CV prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj
Prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem
poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. ”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

