Poznaj Arena Tax - jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się kancelarii
doradztwa podatkowego na polskim rynku!
Wspieramy zarówno duże korporacje międzynarodowe, jak i podmioty średniej
wielkości. Główna siedziba Arena Tax znajduje się w Warszawie, posiadamy biura w
Hiszpanii (Madryt), Gruzji (Tbilisi), Rosji (Moskwa) i Estonii (Tallin), budujemy
naszą praktykę również na innych rynkach.
Projekty, które realizujemy w Arena Tax, obejmują m.in. bieżące wsparcie,
zarządzanie polityką podatkową, restrukturyzacje, transfer biznesu. Pracujemy dla klientów z różnych
branż, w szczególności branży finansowej oraz nowych technologii.
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.arenatax.pl
W związku z dynamicznym rozwojem zespołu cen transferowych poszukujemy osoby na stanowisko:

Transfer Pricing Manager
(Manager w Zespole Cen Transferowych)
Miejsce pracy: Warszawa (metro Wilanowska)
Nr ref. TPM/01

Nasza spółka, niezależny członek globalnego stowarzyszenia firm doradczych specjalizujących się
w zagadnieniach z zakresu cen transferowych, wspiera przedsiębiorstwa, podatników polskich
i zagranicznych, realizując projekty doradcze jak i compliance’owe w ramach dwóch zespołów: zespołu
cen transferowych oraz zespołu doradztwa podatkowego.
Będąc zatrudniony/a na ww. stanowisku będziesz współtworzył strategię rozwoju zespołu cen
transferowych w Polsce oraz za granicą: doradzał/a Klientom polskim i zagranicznym w zakresie cen
transferowych, nawiązywał/a i pogłębiał/a relacje z Klientami. Będziesz dbał/a o rekrutację oraz rozwój
merytoryczny zespołu, oraz koordynował/a zróżnicowane projekty, w tym mające na celu
przeprowadzanie analiz finansowych oraz różnorodnych analiz rynkowych w zakresie rentowności oraz
rynkowego poziomu cen (np. transakcji finansowych) z wykorzystaniem baz danych. Wraz z innymi
managerami w zespole cen transferowych oraz z managerami zespołu podatkowego będziesz tworzył/a
i rozwijał/a usługi z zakresu cen transferowych oraz usługi z wykorzystaniem metod cen transferowych.

Oferujemy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szybki rozwój – zarządzanie ambitnymi projektami z zakresu cen transferowych dla grup
międzynarodowych (podatników polskich i zagranicznych), w dużym stopniu w języku
angielskim,
możliwość zdobywania doświadczenia zarządczego oraz biznesowego w jednym z najbardziej
dynamicznie rozwijających się zespołów cen transferowych w Polsce,
możliwość realizacji własnych pomysłów na usługi, dużą niezależność i autonomię decyzyjną,
pracę z doświadczonym zespołem managerów nastawionych na rozwój merytoryczny i dzielenie
się wiedzą,
współpracę długoterminową i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport,
szkolenia biznesowe oraz merytoryczne, wewnętrzne i zewnętrzne,
szkolenia z języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania,
owoce i napoje w biurze,
miłą, nieformalną atmosferę,
pracę w biurze tuż przy stacji metra Wilanowska.

Czekamy na osoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

z wykształceniem wyższym ekonomicznym, prawniczym lub ścisłym (matematyka i podobne),
posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie cen transferowych w firmie
świadczącej usługi doradztwa podatkowego,
z biegłą znajomością profesjonalnego języka angielskiego,
z umiejętnością pracy na bazach danych wykorzystywanych w cenach transferowych,
ze zdolnością analitycznego oraz kreatywnego myślenia,
z umiejętnością zarządzania zespołem i delegowania,
zaangażowane i z pozytywnym nastawieniem do pracy,
dążące do ciągłego poszerzania wiedzy, ciągłego rozwoju,
zorientowane na klienta, mające łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie
CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jej uzyskanie
jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

