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)
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
Aktualnie do naszego dynamicznego zespołu cen transferowych poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Transfer Pricing Consultant
(Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych)
Miejsce pracy: Warszawa (blisko metra Wilanowska)
Nr ref. STP/03/19
Zespół cen transferowych Arena Tax doradza polskim i międzynarodowym klientom w zakresie wypełniania obowiązków
związanych z przepisami dotyczącymi cen transferowych w Polsce oraz w innych krajach. Naszym partnerom doradzamy na
poziomie nie tylko lokalnym, ale także grupowym. Efekty naszych prac stanowią istotną wartość dodaną dla naszych klientów.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interesujące i ambitne zadania z zakresu cen transferowych;
uczestniczenie w międzynarodowych projektach, w tym złożonych projektach razem z
doświadczonym zespołem doradców podatkowym;
możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z praktykami od wielu lat specjalizującymi się z
zagadnieniach cen transferowych oraz podatków dla przedsiębiorstw;
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;
współpracę długoterminową w oparciu o umowę o pracę lub działalność gospodarczą;
pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport;
szkolenia biznesowe i zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne, w szczególności wyjazdowe;
szkolenia językowe (angielski na trzech poziomach zaawansowania, hiszpański, rosyjski);
owoce i napoje w biurze;

•
•

miłą, nieformalną atmosferę;
pracę w biurze tuż przy stacji metra Wilanowska.

Twoją rolą będzie:
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu cen transferowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie projektów z zakresu cen transferowych o zasięgu międzynarodowym lub lokalnym
(polskim) dla klientów, we współpracy z ekspertami z dużym doświadczeniem zawodowym,
przeprowadzanie analiz finansowych oraz różnorodnych analiz rynkowych (benchmarking studies)
transakcji o szerokim spektrum, jak również opracowywanie raportów z analiz finansowych,
nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych (w tym Master file, Local file,
Defence file),
opracowywanie wycen wartości niematerialnych m.in. licencji na korzystanie z praw własności,
analizowanie zagadnień podatkowych z zakresu cen transferowych oraz przygotowywanie opinii
podatkowych, umów, raportów, memorandów, itp.,
wsparcie klientów podczas kontroli w zakresie cen transferowych,
kształtowanie polityki cen transferowych dla grup podmiotów powiązanych,
nadzór nad pracą i rozwojem konsultantów.

Profil kandydata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse i podobne), prawnicze lub ścisłe
(matematyka i podobne),
minimum 2-3 lata doświadczenia w pracy w obszarze cen transferowych, najchętniej zdobytym
w dedykowanych zespołach cen transferowych,
bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
zaawansowana znajomość MS Office (przede wszystkim MS Excel i MS Word),
umiejętność pracy na bazach danych wykorzystywanych w cenach transferowych
zdolność analitycznego oraz kreatywnego myślenia,
dokładność i precyzyjność w realizacji powierzonych zadań,
umiejętność zarządzania zespołem projektowym i projektami,
zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy,
mile widziana licencja doradcy podatkowego lub inne uprawnienia zawodowe w obszarze finansów.

Osoby zainteresowane 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.

