
 

 

 

Raportujący bezpośrednio
do Partnera Zarządzającego 
Kancelarii

DYREKTOR DZIAŁU 
PRAWA PODATKOWEGO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

•  koordynowanie pracy i rozwój zespołu 
   Departamentu Prawa Podatkowego w trzech 
   oddziałach Kancelarii, w tym utworzenie 
   Zespołów  VAT, CIT i PIT, Międzynarodowego 
   Planowania Podatkowego, Akcyzy i Cła
   oraz Post Sądowego.

•  koordynowanie i zarządzanie projektami
   w obszarze obsługi prawnej z zakresu prawa  
   podatkowego dla Klientów o zasięgu lokalnym
   i międzynarodowym,

•  przygotowywanie strategii postępowania
   i rekomendacji podatkowych przy nowych  
   projektach biznesowych oraz bieżącym  
   doradztwie dla Klientów Kancelarii (szeroka  
   znajomość przepisów PIT, CIT, VAT, MDR),
   w tym doradzanie w zakresie 
   międzynarodowego planowania  
   podatkowego,oraz nadzorowanie postępowań 
   sądowych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

•  uprawnień radcy prawnego/adwokata lub doradcy 
    podatkowego,
•  min. 5 latdoświadczenia w obsłudze klientów z zakresu 
   prawa podatkowego, w tym w obszarze związanym
    z zakresem obowiązków,
•  min 3 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
    w tym wysokich umiejętności interpersonalnych
    oraz kierowania zespołem,
•  umiejętności nawiązania i podtrzymania relacji z klientem,
•  praktycznej znajomości przepisów prawa podatkowego, 
   doświadczenia w sporządzaniu opinii oraz 
   przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentacji z zakresu 
   prawa podatkowego zarówno w języku polskim, 
   jak i angielskim,
•  doświadczenia w reprezentacji klientów przed Sądami,
•  inicjatywy i samodzielności w działaniu, 
•  umiejętności pracy pod presją czasu,
•  analitycznego sposobu myślenia i umiejętności 
   formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy,
•  swobodnej komunikacji w języku angielskim,
   w tym znajomości terminologii prawniczej,

WYBRANEJ OSOBIE OFERUJEMY:

•  pracę w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii
    w Polsce,
•  możliwość rozwoju zawodowego w tym rozwijania 
   umiejętności menadżerskich,
•  bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
   także uzależnione od wypracowanych wyników 
   Departamentu – brak szklanego sufitu,
•  bardzo dobrą atmosferę pracy.

DOŁĄCZ DO NAS, JEŻELI:

•  czujesz się młody i jesteś pełen energii,
•  podatki są Twoją pasją, masz na ich temat szeroką wiedzę, 
•  oczekujesz szacunku ale i dajesz go innym,
•  lubisz pracę z ludźmi,jesteś gotowy do nadzorowania
   i tworzenia work teamu,
•  masz super pomysły i pragniesz je rozwijać w otwartym 
   środowisku,
•  jesteś lojalny i uczciwy i tego oczekujesz od innych.

Prosimy o umieszczenie na CV poniższych oświadczeń: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko 
DYREKTOR DZIAŁU PRAWA PODATKOWEGO Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w 
Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych 
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania 
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania 
dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
ze zdjęciem na adres:  j.pietras@siw.pl


