Asistent daňového týmu – vhodné pro
studenty (Praha)
Hledáš práci, která Tě bude bavit a ve které budeš mít možnost
rozvíjet své znalosti a získávat nové zkušenosti?

Koho hledáme?
Do našeho hledáme kolegu/kolegyni, který(á) by se rád(a) podílel(a) na
vedení daňové agendy pro obchodní partnery jednoho z největších
celosvětových hráčů v oblasti internetového obchodu. Znalost daňových
předpisů není nutná – vše, co budeš potřebovat, Tě rádi naučíme.

Co u nás budeš dělat?
▪ Podílet se na registraci klientů k DPH.
▪ Pomáhat při přípravě jejich DPH přiznání.
▪ Komunikovat se zahraničním partnerem při získávání nezbytných
podkladů.

Jaký je Tvůj ideální profil?
Jsi pečlivý(á), spolehlivý(á) a zodpovědný(á).
Uvažuješ logicky a přistupuješ k řešení úkolů systematicky.
Nevadí ti opakující se práce administrativního charakteru.
Nebojíš se práce s čísly a máš dobrou uživatelskou znalost MS
Excel.
▪ Komunikuješ anglicky, zejména v psané oblasti.
▪ Máš chuť přicházet s novými nápady.
▪ Jsi týmový hráč a zároveň dokážeš pracovat samostatně.
▪
▪
▪
▪

Co Ti nabízíme:
▪
▪
▪
▪
▪

Práci v rostoucí mezinárodní poradenské společnosti.
Příležitost k osobnímu růstu.
Odpovídající platové ohodnocení.
Příjemné pracovní prostředí s profesionálním přístupem.
Možnost práce na plný či částečný úvazek

Chceme, aby tě práce v našem týmu bavila, cítil(a) ses tu pohodově
a chodil(a) jsi do ní rád(a)!

Přesvědčili jsme Tě?
Pokud Tě pracovní nabídka zaujala a splňuješ požadavky na inzerovanou pozici, neváhej nám poslat svůj
strukturovaný profesní životopis a motivační dopis (v anglickém jazyce).
Kontakt: accace@teamio.eu
Rádi bychom Tě upozornili, že kontaktovat budeme pouze uchazeče, kteří splňují výše uvedená kritéria.
Tebou předané osobní údaje zpracováváme pro účely výběrového řízení. Veškeré údaje o zpracování osobních údajů nalezneš na našem
webu: https://accace.cz/prohlaseni-ke-gdpr/.

O nás
Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí se mezi přední
poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. Během uplynulých let se našimi zákazníky
stalo více než 2000 mezinárodních společností.
Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, Maďarsku, Polsku,
Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku.
V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve spolupráci s důvěryhodnými partnery.
Více na webu: www.accace.cz

