
Jeżeli dołączysz do naszego zespołu, do Twoich zadań będzie należało wsparcie zespołu w zakresie bieżących 
projektów realizowanych dla klientów kancelarii, m.in.:

• analiza aktualnej praktyki organów podatkowych oraz przepisów obejmujących zagadnienia podatkowe,

• przygotowywanie researchy z zakresu podatku CIT, PIT i VAT służące wyjaśnianiu ciekawych zagadnień 
podatkowych,

• przygotowywanie pism/analiz/raportów/opinii podatkowych dla klientów z różnorodnych branż,

• aktywny udział w pracach zespołu projektowego nad ustalaniem strategii podatkowych i planowania 
podatkowego.

Kandydatom oferujemy:

• pracę przy ambitnych projektach i ciekawe wyzwania zawodowe,

• konkurencyjne wynagrodzenie,

• bardzo dobrą atmosferę pracy,

• możliwość elastycznego podejścia do godzin i dni pracy,

• pracę w komfortowym biurze w ścisłym centrum Wrocławia.

Podczas pracy z biura, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, stosujemy się do zaleceń Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz do wytycznych służb sanitarnych w związku z pandemią COVID-19.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: paulina.majdanska@wpw-doradztwo.pl

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy to kancelaria prawna i firma doradztwa podatkowego. W ramach naszej 
kancelarii realizujemy projekty restrukturyzacyjne oraz obsługujemy złożone transakcje realizowane przez 
naszych klientów – spółki giełdowe, instytucje finansowe oraz duże i średnie firmy z polskim i zagranicznym 
kapitałem. Firmę stanowi starannie dobrany zespół ekspertów – w większości po wieloletniej karierze w firmach  
tzw. Wielkiej Czwórki. Stawiamy na indywidualny rozwój każdego z pracowników, ceniąc inicjatywę i aspiracje, 
jednocześnie oferując nowoczesny model współpracy – oparty na zaufaniu, elastycznym czasie pracy oraz 
możliwości ciągłego rozwijania kompetencji.

Od kandydatów oczekujemy:

• dyspozycyjności minimum 32 godziny tygodniowo,

• studiowania na kierunku Prawo, Ekonomia lub Administracja,

• dobrej znajomości języka angielskiego,

• wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych, samodzielności i skrupulatności, 

• umiejętności pracy w zespole,

• dobrej znajomości pakietu MS Office.

Praktykant w dziale podatkowym
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Włodkowica 4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez 
administratora danych WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Włodkowica 4, 
50-072 Wrocław) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu odwołania zgody. 
Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zgoda może być odwołana 
w każdym czasie. 


