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O Deloitte 

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je 

realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry 

start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych 

życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę 

na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte 

to po prostu dobry wybór. I kropka. 

O zespole 

Eksperci Zespołu CIT pomagają podmiotom krajowym oraz 

zagranicznym zarówno w rozwiązywaniu bieżących problemów 

podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jak i 

w realizacji projektów związanych z planowaniem podatkowym. W 

trakcie realizacji projektów dostarczają naszym klientom rozwiązania, 

które pozwalają na zwiększenie poziomu efektywności podatkowej 

prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym podniesieniu 

stopnia kontroli i bezpieczeństwa podatkowego. 

 
Kogo szukamy 

Poszukujemy osoby, która posiada: 

 ukończone studia na kierunku prawo, administracja bądź 

kierunki ekonomiczne 

 3 lata doświadczenia (z praktykami włącznie) w dziedzinie 

podatków, mile widziane doświadczenie w CIT 

 doświadczenie w firmach konsultingowych, biurach 

rachunkowych lub kancelariach prawnych będzie dodatkowym 

atutem 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 bardzo dobrą znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego i 

polskiego 

 bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office 

 dobrą znajomość prawa podatkowego 

 umiejętność analitycznego myślenia 

 umiejętność efektywnej pracy w zespole 

 dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne 

 tytuł Doradcy Podatkowego jako dodatkowy atut 

Twoja przyszła rola 

Twoja przyszła rola polegała będzie na: 

 wykorzystywaniu technicznej wiedzy podatkowej oraz 

przeprowadzaniu analiz stanowisk organów podatkowych oraz 

orzecznictwa sądów administracyjnych 

 formułowaniu rekomendacji podatkowych dla klientów 

 identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego 

 udziale w konsultacjach dla klientów oraz przygotowywaniu 

opinii podatkowych 

 udziale w postępowaniach podatkowych 

 przygotowywaniu wniosków do organów podatkowych o 

wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego 

 asyście przy terminowym i poprawnym wdrażaniu zmian 

przepisów podatkowych u klientów 

 

Co oferujemy 

Z nami możesz liczyć na: 

 pracę w dynamicznym środowisku, wspierającym rozwój 

osobisty i zawodowy w jednej z największych na świecie firm 

konsultingowych 

 bogatą ofertę szkoleń i treningów 

 ciekawą ofertę benefitów  

 atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie w tym świadczenia 

dodatkowe 

Osoby zainteresowane prosimy o aplikację przez LINK  

 

 

 

https://pl.career.deloittece.com/job-posting/1726/Starszy-Konsultant-Podatkowy-w-zespole-CIT

