
What we would expect:

 Approx. 6-8 years of experience in tax advisory (specialisation: VAT)

 Independent coordination and execution of assigned projects

 Team work coordination and mentoring skills

 Excellent ability to prioritising tasks, sharing knowledge and best practices with team members

 Ability to maintain and manage client relationships

 Interest in business development activities, i.e. acquiring new clients and projects

 Ability to cooperate with other teams (including creating interdisciplinary project teams: legal, accounting and

business advisory)

 Ability to cooperate with foreign offices

 Fluency in Polish and English, written and spoken

 Good knowledge of MS Office (MS Excel, MS Word, PowerPoint)

 The title of Tax Advisor or in the process of obtaining relevant qualifications

Your responsibilities:

 Managing and actively participating in various tax projects - mainly VAT

 Analysing regulations, case law and tax interpretations as well as supervising prepared materials

 Preparing and supervising the drawing up of opinions, presentations, commentaries and reports

 Analysing documentation and information provided by the clients

 Contacting the client as part of the project work

 Managing day-to-day client relations 

 Close cooperation with other departments in Grupa NGL, in particular NGL Legal and NGL Services

 Ongoing contact with NGL Tax companies and companies associated with the NGL Symbio brand

 Acquisition of new clients and projects through co-creation and implementation of business development activities

 Preparing offers for clients 

 Supervising and preparing training materials, conducting training courses

We are looking for a Manager – VAT (f/m)
(Warsaw) ref. no. 5/TAX/2021

Find out more: www.ngltax.com 

What we offer:

Clear career 

path

Work @ home

policy

Exposure to 

interesting projects

Flexibility to start 

working between 8-10

Development options 

in NGL companies

Have a voice

We listen to ideas

Professional structure, 

not corpo

Cafeteria benefit plan 

(inc. sport card)

Private 

healthcare

Attractive office

location

Enjoywhat youdo.

Apply now:  recruitment@nglservices.pl

http://www.ngltax.com/
mailto:recruitement@nglservices.pl


Nasze oczekiwania:
 Około 6-8 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym (specjalizacja: VAT)

 Samodzielność w realizacji powierzonych projektów

 Koordynacja pracy zespołu i umiejętności mentorskie

 Wysoce rozwinięta umiejętność zarządzania zadaniami oraz dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami

z członkami zespołu

 Umiejętność utrzymywania i zarządzania relacjami z klientami

 Zainteresowanie rozwojem w zakresie pozyskiwania nowych klientów i/lub projektów

 Umiejętność współpracy z innymi zespołami (w tym tworzenie interdyscyplinarnych zespołów projektowych:

prawo, księgowość i doradztwo biznesowe)

 Umiejętność współpracy z biurami zagranicznymi

 Biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i w piśmie

 Bardzo dobra znajomość MS Office (MS Excel, MS Word, PowerPoint)

 Tytuł Doradcy Podatkowego lub w trakcie uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji

Twoje zadania:

 Zarządzanie i uczestniczenie w realizacji projektów doradztwa podatkowego – specjalizacja VAT

 Analiza przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz sprawdzanie ich poprawności

 Sporządzanie i nadzorowanie przygotowania opinii, prezentacji, komentarzy oraz raportów

 Analiza dokumentacji oraz informacji przekazywanych przez klienta

 Kontakt z klientem w ramach realizowanych prac projektowych

 Ścisła współpraca z innymi serwisami w Grupie NGL, w szczególności z NGL Legal i NGL Services.

 Bieżący kontakt z firmami współpracującymi z NGL Tax oraz firmami zrzeszonymi w ramach marki NGL Symbio

 Pozyskiwanie nowych klientów i projektów poprzez współtworzenie i realizacje działań „business development”

 Przygotowywanie ofert dla klientów

 Nadzorowanie i przygotowywanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń

Poszukujemy Menedżera – VAT (k/m)
(Warszawa) ref. no. 5/TAX/2021

Dowiedz się więcej: www.ngltax.com

Aplikuj:  recruitment@nglservices.pl

Co oferujemy:

Udział w ciekawych

projektach

Exposure to 

interesting projects

Rozwój w ramach 

spółek Grupy NGL 

Profesjonalną strukturę,

nie korporację

Opiekę

medyczną

Możliwość pracy 

z domu

Rozpoczęcie pracy 

pomiędzy 8-10

Wpływ na NGL.

Słuchamy pomysłów

Pakiet kafeteryjny

(w tym kartę sportową)

Dogodną 

lokalizację biura

Enjoywhat youdo.

http://www.ngltax.com/
mailto:recruitement@nglservices.pl

