Witaj w miejscu, gdzie pomysły
przekształcają się w innowacje.
www.bosch-career.pl

Let’s be remarkable.

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako

Starszy specjalista ds. VAT
Lokalizacja: Warszawa

Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań
mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków z nami będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch.
Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego
wyposażenia budynków, nieustannie dostarczamy efektywne rozwiązania na całym świecie. Nasz sukces definiujemy nie tylko wzrostem
ekonomicznym, ale w szczególności poprawą jakości życia ludzi i zaangażowaniem w wartości bazujące na odpowiedzialności. Jest to możliwe
dzięki ponad 405,000 zaangażowanym pracownikom na całym świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych.
Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?

Twój udział w tworzeniu innowacji :
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnienie poprawności procesu rozliczania
podatku VAT
Udział w optymalizacji procesu rozliczania podatku
VAT
Wdrażanie i kontrola procedur wewnętrznych w
zakresie dostarczania danych i księgowań związanych
z rozliczaniem VAT
Kontrola formalna i merytoryczna księgowań
związanych z VAT
Przygotowywanie miesięcznych deklaracji i korekt
VAT, plików JPK oraz towarzyszącej dokumentacji
Uzgadnianie sald na kontach dotyczących podatku
VAT
Współpraca z doradcą podatkowym w zakresie
implementacji zmian przepisów w procesach firmy
Udział we wdrażaniu zmian przepisów w systemach
księgowych

Czym się wyróżniasz:
•
•
•
•
•
•
•

Masz 3-5 -letnie doświadczenie na podobnym
samodzielnym stanowisku w międzynarodowym
środowisku pracy
Posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane
kierunki: Podatki, Rachunkowość, Finanse
Możesz pochwalić się dobrą znajomością przepisów
prawa podatkowego oraz rachunkowego
Znasz system SAP oraz pakiet MS Office
Płynnie posługujesz się językiem angielskim w mowie
i piśmie
Potrafisz pracować w zespole i chętnie dzielisz się
wiedzą i doświadczeniem
Jesteś samodzielny, terminowy i odpowiedzialny w
realizacji powierzonych zadań, a także zaangażowany
w podejmowanie inicjatyw i wdrażanie rozwiązań
optymalizacyjnych

Benefity:
•
•
•
•

Przyjazna atmosfera pracy,
Praca w dynamicznym środowisku dla innowacyjnej firmy o ugruntowanej i silnej pozycji na rynku,
Możliwość wdrażania swoich pomysłów,
Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, MultiSport, dofinansowanie do posiłków, kursy językowe, bezpłatny parking)

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: https://tiny.pl/txzbz

