
 

 

 

RIEDIGER. legal | tax jest kancelarią doradztwa prawnego, podatkowego i księgowego ukierunkowaną na 

problematykę życia gospodarczego z aktualnie ponad 60 współpracownikami z różnych krajów w sześciu 

lokalizacjach. Jako godny zaufania i suwerenny partner licznych krajowych i międzynarodowych 

przedsiębiorstw opracowujemy i wdrażamy między innymi transgraniczne struktury zatrudnienia i prowadzenia 

przedsiębiorstw oraz optymalizacje podatkowe. Specjalizujemy się we wszelkich zagadnieniach prawa 

handlowego i spółek, międzynarodowym prawie gospodarczym, prawie umów, prawie podatkowym, prawie 

pracy jak również ochronie własności przemysłowej. Stale się rozwijamy i do wzmocnienia naszego oddziału w 

Lubaniu (Polska) szukamy  

Doradcy Podatkowego (PL) 

Pani / Pana zadania     Kwalifikacje i kompetencje osobiste 

 

 Opiekowanie się Klientami krajowymi i 

międzynarodowymi w zakresie zapytań 

dotyczących zagadnień podatkowych 

 Prowadzenie bieżącego doradztwa podatkowego 

dla Klientów 

 Sporządzanie opinii, raportów i statystyk 

 Współpraca z zespołem księgowym 

 Wsparcie międzynarodowego zespołu w zakresie 

zapytań dotyczących zagadnień podatkowych 

 Sporządzanie polskich sprawozdań finansowych 

 Sporządzanie deklaracji podatkowych 

 Współpraca z pozostałymi oddziałami  

 Posiada Pani / Pan uprawnienia doradcy 

podatkowego i chętnie doradza Klientom 

 Do zadań zawodowych podchodzi Pani / Pan z 

odpowiedzialnością i profesjonalnie  

 Pracuje Pani / Pan zarówno precyzyjnie, jak i 

kreatywnie, z zaangażowaniem i pasją 

 MS-Outlook i MS-Word nie są Pani / Panu obce  

 Dodatkową zaletą jest dobra znajomość języka 

niemieckiego i/lub angielskiego 

 

Oferujemy Pani / Panu 

 Pełną wyzwań, różnorodną pracę o wysokim poziomie osobistej odpowiedzialności 

 Profesjonalny i zaangażowany międzynarodowy zespół, który w wysokim stopniu cieszy się swobodą i 

 zaufaniem  

 Pozytywną personalną atmosferę, która pozwala skoncentrować energię na wyzwaniach pracy i 

 zadowoleniu Klientów  

 Dobrą integrację spraw zawodowych i rodzinnych obok elastycznego czasu pracy 

 Atrakcyjne wynagrodzenie, liczne szkolenia 

 Przedsiębiorstwo, które wspiera i wymaga 

 Miejscem pracy w pierwszym rzędzie jest nasze biuro w Lubaniu 

 

Cieszymy się na kontakt z Pani / Pana strony! 

 

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce 

Plac Powstańców Śląskich 17A lok. 222 

53-329 Wrocław 

+48 71 772 35 90 



 

 

 

karina.pielka@riediger-legal.com 

Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia: 21362 


