
 

 

BDO. Because relationships matter. 

 

Firma BDO obecna jest na polskim rynku od 1991 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych 

międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Od zawsze stawiamy na jakość i 

profesjonalizm. Wśród Klientów BDO znajdują się przedsiębiorstwa z Listy 500 

Rzeczypospolitej, a także średnie firmy polskie i międzynarodowe, firmy rodzinne, spółki 

giełdowe oraz duże grupy kapitałowe. 

Obecnie do Działu Doradztwa Podatkowego poszukujemy Kandydatów osób na stanowisko: 

 

KONSULTANT PODATKOWY 

Nr ref.: CTAX/DDP/WAW 

 

Naszym Pracownikom oferujemy: 

• umowę o pracę 

• stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez udział w programie 

dedykowanych szkoleń zawodowych, w tym szkoleń e- learningowych 

• możliwość budowania własnej marki pod marką BDO (m.in. publikacje w wybranych 

czasopismach, wystąpienia na konferencjach czy wydarzeniach branżowych) 

• współpracę z inspirującymi, wysokiej klasy Ekspertami, którzy w razie potrzeby 

służą swoją pomocą  

• rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku  

• uczestnictwo w różnorodnych projektach realizowanych dla naszych Klientów  
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• jasną i spójną ścieżkę kariery  

• dofinansowanie do pakietu prywatnej opieki medycznej (Medicover)  

• wspieramy również aktywny i zdrowy tryb życia, dlatego możesz skorzystać z 

dofinansowania do Karty Multisport, a w biurze znajdziesz świeże owoce 😊  

 

Do Twoich głównych zadań będzie należało: 

• przygotowywanie projektów opinii, raportów i innych typów porad podatkowych lub 
ich części 

• dokonywanie przeglądów podatkowych u Klientów 

• sporządzanie dokumentacji cen transferowych 

• przygotowywanie projektów, wniosków o interpretacje podatkowe lub ich części 

• przygotowywanie projektów pism, wniosków, odwołań i skarg w postępowaniach 
przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi lub ich części 

 

Szczególną uwagę zwrócimy na: 

• wyższe kierunkowe wykształcenie (prawo ze specjalizacją prawo podatkowe; 
rachunkowość i finanse; ekonomia) 

• zainteresowanie prawem podatkowym (mile widziana praktyka w spółce doradztwa 
podatkowego lub kancelarii prawnej ze specjalizacją w zakresie prawa podatkowego) 

• bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, która umożliwia swobodną komunikację 
z Klientami 

• samodzielność i bardzo dobrą organizację pracy 

• umiejętność współpracy w grupie i łatwość nawiązywania kontaktów 
 


