
Jesteśmy nowoczesną i innowacyjną kancelarią prawno-podatkową. Znamy prawo i rozumiemy 

biznes. Doradzamy z pasją. Chcemy ułatwiać prowadzenie biznesu naszym klientom, na każdym jego 

etapie. 

Współpracując z uznanymi przedstawicielami świata nauki, równolegle czerpiąc z bogatego 

doświadczenia biznesowego członków naszego zespołu, tworzymy optymalną kompozycję wiedzy 

praktycznej i teoretycznej. 

Mamy do siebie zaufanie. Stawiamy na otwartą komunikację, wymianę doświadczeń oraz budowanie 

długofalowych relacji. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość wszechstronnego rozwoju 

zawodowego oraz wsparcie w zdobywaniu specjalizacji zawodowych. 

Do naszej Kancelarii szukamy pracowników na różnych etapach rozwoju zawodowego, z zacięciem do 

prawa, poczuciem humoru oraz gotowością do podejmowania nowych wyzwań. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Konsultant podatkowy / konsultantka 

podatkowa w zespole cen transferowych  

 

Rola: 

• przygotowywanie dokumentacji cen transferowych oraz analiz benchmarkingowych; 

• przygotowywanie dokumentacji master file oraz deklaracji i informacji podatkowych  

w obszarze cen transferowych; 

• sporządzanie opinii i udzielanie wyjaśnień i konsultacji z zakresu cen transferowych; 

• udział w projektach z obszaru podatków dochodowych (Estoński CIT, ulgi podatkowe, strefy 

ekonomiczne, podatek u źródła); 

• wspieranie działu prawnego Kancelarii z zakresu prawa podatkowego (ceny transferowe); 

• przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla klientów kancelarii. 

 

Oczekujemy: 

 

• absolwenci kierunków prawo lub ekonomia; 

• co najmniej roczne doświadczenie w prawie podatkowym oraz/lub w sporządzaniu 

dokumentacji cen transferowych; 

• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office; 

• chęć zdobycia tytułu doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata; 

• umiejętność analitycznego myślenia; 

• umiejętność współpracy w ramach pracy zespołowej. 

 

 



Oferujemy: 

 

• pracę w dziale podatkowym w prężnie rozwijającej się kancelarii; 

• wsparcie w rozwoju zawodowym, w tym w obszarze szkoleń; 

• finansowanie aplikacji, szkoleń oraz kursów rozwijających umiejętności i kompetencje 

przydatne w pracy w zespole kancelarii; 

• kontakt z klientem; 

• pakiet prywatnej opieki medycznej oraz multisport; 

• skrócony tydzień pracy; 

• przejrzysty system premiowy; 

• uczciwe i partnerskie podejście. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie listu motywacyjnego na adres mailowy 

rekrutacja@staniekandpartners.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi 

kandydatami. 

 


