Naše mezinárodní daňová kancelář funguje již od roku 1998 v oblasti daňového poradentství pro
převážně české společnosti s německými společníky a pro fyzické osoby. Kromě klasických služeb
nabízíme našim klientům i speciální znalosti zaměřující se i na expanzi zahraničních trhů.
Pracujeme v souladu s nejmodernějšími standardy a přispíváme k zvýšení digitalizace firem.
Do našeho týmu hledáme posilu, a to pro následující pozici, nástup možný ihned.

Asistent/ka daňového poradce
Praha
Česká republika

částečný nebo
plný úvazek

na dobu neurčitou

Pracovní náplň:
Požadujeme:
Hlavní náplní Vaší práce bude především  Velmi dobrou znalost německého jazyka
komunikace s klienty v německém jazyce.
slovem i písmem
Budete svému nadřízenému a svému týmu  Vysokou úroveň komunikace a orientace
oporou v následujících činnostech:
na zákazníka
 uživatelskou znalost MS Office
 Vyřizování
především
mezinárodní
 pečlivost, spolehlivost, proaktivní přístup k
korespondence, e-mailů a pošty
práci a ochotu učit se novým věcem – to je
 Telefonický kontakt s kolegy v tuzemsku i v
pro nás důležité
zahraničí, s našimi klienty a státními
institucemi
Nevyžadujeme žádné znalosti v oblasti daní a
 Různorodé organizační a administrativní účetnictví, jsou však výhodou. V rámci zaučení
práce
budete postupně získávat relevantní znalosti
 Po zaučení budete postupně přebírat potřebné pro plnění jednotlivých úkolů.
zodpovědnost za rozmanité úkony v oblasti
daně a účetnictví

Nabízíme:

Kromě práce v centru města v příjemné atmosféře Vás čeká také mezinárodní pracovní prostředí
plné nových příležitostí. Nabízíme Vám pracovní poměr na dobu neurčitou, s flexibilní pracovní
dobou a odpovídajícím finančním ohodnocením. Rádi se přizpůsobíme Vašim časovým
možnostem – například u studujících počítáme s přihlédnutím k zkouškovému období. Tato
pozice je vhodná především pro studenty.
Další výhodou je poloha naší kanceláře – je vzdálena 10 minut od budovy VŚE ( 3 zastávky
tramvaji)

Máte zájem? To nás těší!
Zašlete prosím případné dotazy a Váš životopis a průvodní dopis v němčině e-mailem na
adresu:
paní Pavla Zavadilová
E-Mail: zavadilova@ark-cz.com
Telefon: +420 224 247 330
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