VON ZANTHIER&SCHULZ to renomowana Kancelaria radców prawnych i doradców podatkowych, działająca
od 27 lat w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym
i inwestycyjnym oraz podatkowym. Prowadzimy działalność w Berlinie i Poznaniu, a poprzez naszego
Partnera w zakresie księgowości i rozliczania płac również w Warszawie. Bliższe informacje na temat naszej
Kancelarii oraz naszych specjalizacji znajdziecie na stronie internetowej www.vonzanthier.com.
Na podstawie rekomendacji doradców podatkowych kilkukrotnie (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
zostaliśmy wyróżnieni przez niemiecki magazyn Focus tytułem Top Tax Advisory Office w obszarze
międzynarodowego doradztwa podatkowego. Ten sam niemiecki magazyn Focus, na podstawie ocen
naszych pracowników, przyznał nam tytuł Top Artbeitgeber Mittelstand (2020). Mamy wdrożone
zaawansowane systemy zarządzania jakością naszej pracy (ISO 9001:2015).
Do naszego Poznańskiego Biura (von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza sp. k.) poszukujemy osób,
zamieszkałych (lub planujących zamieszkanie) w Poznaniu lub okolicach, na stanowisko:
radcy prawnego
Kandydatom oferujemy:
 stabilne i atrakcyjne (adekwatne do wiedzy i doświadczenia) warunki zatrudnienia,
 pracę w koleżeńskim, młodym zespole, ukierunkowanym na współpracę, wsparcie, wzajemny
szacunek i lojalność,
 pracę w interesujących projektach międzynarodowych z udziałem podmiotów zagranicznych lub
z kapitałem zagranicznym (niemieckim, holenderskim, szwajcarskim, innym),
 możliwość dalszego rozwoju zawodowego w otwartej strukturze międzynarodowej kancelarii.
Od Kandydatów oczekujemy:
 co najmniej 3-4 lat doświadczenia zawodowego przy prowadzeniu dla podmiotów zagranicznych
(z udziałem kapitału zagranicznego) bieżącej obsługi prawnej (w tym spraw cywilnych,
gospodarczych, pracowniczych i administracyjnych),
 biegłej, a co najmniej bardzo dobrej, znajomości języka niemieckiego (co najmniej bardzo dobra
znajomość języka angielskiego będzie istotnym dodatkowym atutem).
Będziemy wdzięczni za niezgłaszanie się osób, które nie władają językiem niemieckim co najmniej w stopniu
bardzo dobrym.
Jeśli posiadacie długoletnie doświadczenie w powyższym zakresie, ale jeszcze nie uzyskaliście uprawnień
radcy prawnego, również zapraszamy do zgłaszania się. Umożliwiamy nabycie stosownych uprawnień
zawodowych.
Podania wraz z niezbędnymi dokumentami (CV, w szczególności z wykazanym dotychczasowym
doświadczeniem) prosimy składać na adres email: dachowski@vonzanthier.com, bezpośrednio do Partnera
kierującego pracami Poznańskiego Biura, Łukasza Dachowskiego (tel. 61 8582 550).

