KONZULTANT V DAŇOVÉM ODDĚLENÍ
APOGEO Group je česká poradenská skupina poskytující komplexní služby v oblasti v oblasti auditu,
daní, transakčního poradenství, oceňování a zpracování účetní a mzdové agendy. Našimi klienty jsou
firmy působící v oblasti developmentu, výroby, zdravotnictví, vzdělávání a jiné. Na trhu jsme od roku
2001 a zaměstnáváme více než 80 odborníků, jsme členem mezinárodní poradenské sítě PKF.
Nabízíme práci na plný úvazek v daňovém oddělení
Jsi absolvent VŠ nebo již pracuješ?
Máš ekonomické nebo právní vzdělání?
Zajímá Tě problematika týkající se daní a máš chuť získat cenné zkušenosti nebo se dál rozvíjet v
této oblasti?
Máš nebo poptáváš praxi v tomto oboru?
Pak hledáme právě Tebe, protože každý v APOGEO má svůj potenciál.
Co bude pracovní náplní?






poskytování konzultací a odborného poradenství,
zpracování daňových přiznání,
zastupování klientů při jednání s finančním úřadem,
příprava a zpracování odborných stanovisek, spolupráce na projektech napříč celou
daňovou a účetní problematikou,
řízení vlastních zakázek a projektů.

Co nabízíme?





odborný i osobní rozvoj a růst, možnost seberealizace na zvolených projektech,
práci na plný úvazek,
možnost práce z domova,
příspěvek na poplatky za zkoušky na daňového poradce,








přátelskou atmosféru, mladý kolektiv,
kanceláře v moderní části Karlína kousek od metra Florenc nebo Křižíkova,
sportovní programy (Multisport, kruhové tréninky, fyzioterapie…),
firemní programy (podpora pro certifikace, zkoušky, studium, kurzy, prezentační
dovednosti…),
teambuildingové aktivity,
nástup ihned nebo dohodou.

Co požadujeme?







absolvent VŠ ekonomického nebo právnického směru,
angličtina slovem i písmem minimálně na komunikativní úrovni,
praxe v oboru výhodou,
odolnost vůči stresu,
zodpovědnost, pečlivost a proaktivní přístup,
práce na plný úvazek.

Přednášíme na předních vysokých školách a aktivně sponzorujeme charitativní projekty a ze sportu
rugby, golfové turnaje a závodní lyžování.
Pokud Tě naše nabídka zaujala a máš chuť přidat se k expertům pod vedením našich daňových poradců, neváhej a zašli
svůj životopis na Kristýnu Mikulenkovou / HR Specialistku na e: mikulenkova@apogeo.cz nebo tel.: +420 267 997 778.

