VON ZANTHIER&SCHULZ to renomowana Kancelaria radców prawnych i doradców podatkowych, działająca
od 28 lat w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym,
inwestycyjnym oraz podatkowym. Prowadzimy działalność w Berlinie i Poznaniu, a poprzez naszych
Partnerów również w Warszawie. Marka VON ZANTHIER&SCHULZ została wyróżniona m.in. jako „Najlepszy
Doradca Podatkowy i Audytor 2021 r.” i „Doskonały Pracodawca 2021”. Bliższe informacje na temat naszej
Kancelarii oraz naszych specjalizacji znajdziecie na stronie internetowej www.vonzanthier.com.
Do naszego Poznańskiego Biura (von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza sp. k.) poszukujemy osób
na stanowisko:
doradcy podatkowego
Kandydatom oferujemy:
 stabilne i atrakcyjne (adekwatne do wiedzy i doświadczenia) warunki zatrudnienia,
 pracę w koleżeńskim zespole, ukierunkowanym na współpracę, wsparcie, wzajemny szacunek i
lojalność,
 możliwość rozwoju kontaktów międzynarodowych w ramach Kancelarii,
 elastyczne warunki zatrudnienia, w tym uzgodnienie warunków częściowego Home Office również
po zakończeniu pandemii,
 rozwój w zakresie samodzielnego prowadzenia spraw podatkowych oraz administracyjnych,
z udziałem podmiotów z kapitałem zagranicznym (głównie niemieckim i holenderskim),
 pakiet medyczny lub karta sportowa.
Zakres zadań obejmuje:
 samodzielne przygotowywanie analiz i opinii podatkowych z zakresu podatku CIT, PIT, VAT,
 nadzorowanie przygotowania rozliczeń VAT dla podmiotów zagranicznych,
 przygotowywanie dokumentacji cen transferowych,
 bezpośredni kontakt z Klientami i urzędami,
 nadzorowanie pracy mniej doświadczonych osób w zespole.
Od Kandydatów oczekujemy:
 co najmniej 3-4 lat praktycznego doświadczenia zawodowego przy obsłudze podmiotów
zagranicznych (lub z udziałem kapitału zagranicznego), w zakresie VAT, CIT, PIT (sporządzanie
analiz, rozliczeń, prowadzenie korespondencji, itp.),
 szczególnej gotowości do nadzorowania spraw w zakresie rozliczania podatku VAT podmiotów
zagranicznych zarejestrowanych na VAT w Polsce, ale również otwartości na inne zagadnienia
podatkowe,
 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 bardzo dobrze językiem niemieckim.

Prosimy przedstawienie szczegółowego wykazu dotychczasowego doświadczenia zawodowego w
przesłanym podaniu o pracę.
Podania prosimy składać na adres email: justynska@vonzanthier.com.

