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TPA svetovanje d.o.o.,
hčerinska družba mednarodne skupine, član mednarodne mreže Baker Tilly Europe Alliance

ZAPOSLI V SLOVENIJI MOTIVIRANO OSEBO NA DELOVNEM MESTU

PRIPRAVNIK za delovno mesto: DAVČNI SVETOVALEC
NALOGE

Ob delu boste pridobili izkušnje in znanja tako, da boste sčasoma imeli poglobljeno znanje davčne in/ali statusno - pravne ter
računovodske zakonodaje. Ker je poudarek našega dela na mednarodni davčni zakonodaji boste osvojili tudi to področje.
Delovno mesto zahteva aktivno spremljanje zakonodaje na področju delovanja.
Po opravljeni pripravniški dobi boste samostojno reševali davčna in/ali statusno - pravna vprašanja in le ta predstavili strankam ter
strokovno podpirali druge zaposlene v podjetju. Pripravili boste gradiva / informacije glede pravilne izpolnitve zakonskih zahtev ter
glede poslovanja družbe in oblikovali davčna in statusna vprašanja.

NAŠA PRIČAKOVANJA

Dobro znanje nemškega in angleškega jezika. Absolvent diplomskega študija ekonomije ali prava. Med študijem ali pri prvih delovnih
izkušnjah ste imeli stik z davčnim in/ali statusnim pravom in morda celo z računovodstvom.
Zanimajo vas davki, računovodstvo in statusno pravo.
Poleg tega v novem sodelavcu iščemo tudi osebo, ki jo odlikuje: vztrajnost, odgovornost, delavnost, organiziranost,
samostojnost, ciljna usmerjenost, samoiniciativnost in pripadnost delu.

KAJ NUDIMO

Dinamično delovno okolje z možnostjo osebnostnega in strokovnega razvoja, redno zaposlitev s polnim delovnim časom,
stimulativni osebni dohodek za dobro opravljeno delo.
Delo poteka v pisarni v Ljubljani. Glede na osebno situacijo je sčasoma mogoče delo opravljati tudi v Mariboru.
Brezplačno parkirišče. Vsak dan sveže sadje, kavo, čaje in občasne prigrizke.

VAŠE PRIJAVE NAM POŠLJITE NA E-MAIL: Michael.Knaus@TPA-Group.si
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