
Aplikant / Stażysta w zespole podatkowym 

Jeśli interesujesz się prawem podatkowym i jesteś zdania, że pieniądze zostaną wydane 

najlepiej przez osobę, która sama je zarobi, a nie przez urzędników, którzy wydają publiczne 

środki na często nieefektywne projekty, zaaplikuj do nas. Jesteśmy młodym zespołem 

profesjonalistów, którzy zdobywali doświadczenie w bankowości korporacyjnej i firmach z tzw. 

„Wielkiej Czwórki”, aby otworzyć butikową kancelarię prawnopodatkową ukierunkowaną na 

wsparcie przedsiębiorców.  

 

Zakres obowiązków: 

• udział w projektach w obszarze doradztwa prawnopodatkowego dla Klientów 

indywidualnych i korporacyjnych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; 

• pomoc w przygotowywaniu opinii podatkowych, a także wsparcie w przeprowadzaniu 

researchy dot. praktyki administracji skarbowej i orzecznictwa sądów 

administracyjnych  

• sporządzenie projektów wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa 

podatkowego / wiążących informacji stawkowych 

• wsparcie w nadawaniu korespondencji 

• przygotowywanie artykułów do publikacji w prasie branżowej i specjalistycznej 

 

Nasze wymagania: 

• wykształcenie wyższe lub status studenta IV lub V roku (mile widziane kierunki 

ekonomiczne i prawnicze) 

• zainteresowanie tematyką podatkową oraz chęć rozwoju w tym obszarze 

• odpowiedzialność za przydzielane zadania 

• zdolność do analitycznego myślenia 

• umiejętność klarownego przedstawiania rozwiązań ze zrozumieniem kontekstu 

biznesowego 

• terminowość w realizacji zadań 

• dobre wyniki na studiach w wybranej dziedzinie (optymalnie prawo finansowe, 

podatkowe, rachunkowość lub ekonomia)  

• znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Powerpoint) w stopniu pozwalającym na 

samodzielną edycję dokumentów, przygotowanie prezentacji etc.  

• zdolność do samodyscypliny i pracy bez konieczności stałego nadzoru (praca w 

modelu hybrydowym) 



Oferujemy: 

• Okazję do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania rynku profesjonalnych usług 

doradczych w obszarze tax & legal.  

• Szansę na sprawdzenie się w rozwiązywaniu realnych problemów przedsiębiorców 

• Możliwość stałej współpracy po zakończeniu okresu próbnego i rozwoju w 

strategicznym doradztwie dla przedsiębiorców.  

• Atrakcyjne wynagrodzenie po zakończeniu okresu próbnego.  

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail biuro@krtp.pl z dopiskiem 

„Rekrutacja aplikant / stażysta w zespole podatkowym” 

 

Do dokumentów prosimy załączyć klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb trwającego i przyszłych procesów rekrutacyjnych 

prowadzonych przez KRTP Korfanty i Partnerzy Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000 z późn. zm.) 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). Przekazuję moje dane dobrowolnie 

mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz 

ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego 

udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych” 
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