
       

 O FIRMIE 

Jesteśmy polską firmą konsultingową, której głównym zadaniem jest pomaganie biznesom w ich rozwoju i wzroście. 

Doradzamy przede wszystkim w ramach trzech głównych linii biznesowych: podatkowej, prawnej i pozyskiwania dotacji. 

Oprócz tego pomagamy firmom się digitalizować, dbać o finanse oraz szkolimy ich pracowników i zarządy. Aktualnie 

poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

 

Praktykant/ka w Zespole Doradztwa Podatkowego 

 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

✓ analiza i weryfikacja dokumentów pod względem wymogów prawa podatkowego 
✓ dokonywanie przeglądów przepisów prawnych, stanowisk orzecznictwa (research podatkowy) 
✓ przeprowadzanie różnego rodzaju analiz 
✓ sporządzanie raportów, udział w przygotowaniu pism oraz opinii podatkowych 
✓ przygotowywanie projektów dokumentów 
✓ aktywne wsparcie zespołu projektowego w bieżącym doradztwie podatkowym 

 PROFIL KANDYDATA 

✓ jesteś studentem IV/V roku lub absolwentem prawa/ kierunków ekonomicznych 
✓ interesują Cię podatki i chcesz rozwijać się w tym kierunku 
✓ chcesz dowiedzieć się jak pracuje się w firmie konsultingowej 
✓ sprawnie komunikujesz się po angielsku – mamy również klientów zagranicznych, więc musisz móc z nimi 

sprawnie współpracować 
✓ umiesz analizować dane, dociekać i wyciągać wnioski 
✓ swobodnie wykorzystujesz Worda, Excela i Power Pointa 
✓ lubisz pracować w zespole i zależy Ci na starannym wykonaniu swoich zadań w ustalonym terminie, bo wiesz, 

że są one częścią większej całości pracy Twojego teamu 

 OFERUJEMY 

✓ umowę zlecenia z możliwością przejścia na umowę o pracę 
✓ przejrzyście określoną ścieżkę kariery — coroczny proces ocen skutkujący promocjami 
✓ możliwość pracy ze świetnymi ekspertami z różnych dziedzin i poszerzania własnej wiedzy (zespoły CRIDO są 

wielokrotnymi laureatami branżowych nagród i rankingów) 
✓ wsparcie mentora na każdym etapie rozwoju Twojej kariery 
✓ aktywny udział w różnorodnych projektach dla podmiotów z różnych sektorów 
✓ elastyczny czas pracy z systemem hybrydowym (minimum 2 dni/tydzień w biurze, reszta do Twojej decyzji) 
✓ 6 tygodni w roku możesz pracować z dowolnego miejsca na świecie w ramach pracjacji 
✓ lubisz sport? U nas wystarczy dobry pomysł i zebranie chętnych, a inicjatywy stają się faktami – chodzimy po 

górach, jeździmy na nartach, gramy w siatkę 
✓ podstawy też są ważne, więc mamy pakiet benefitów: kafeterię ze zniżkami do sklepów, miejsc kultury itd., 

pakiet sportowy w Multisport, opiekę w Medicover, ubezpieczenie grupowe i owoce też się znajdą :) 

 DOŁĄCZ DO NAS 

 

CV prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy lub na adres: rekrutacja@crido.pl 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).” 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5120104ca0994f9bb8a9de9aa314b7f6
mailto:rekrutacja@crido.pl

