
What we would expect:
 Approx. 3-5 years of experience in tax advisory

 Excellent ability to prepare tax opinions, letters and presentations

 Analytical thinking and drawing correct conclusions

 Ability to manage time, organise one's own work and share knowledge and best practices with team

members

 Practical knowledge of tax law, including comments

 Excellent command of English language (written and spoken)

 Very 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:
 Taking care of projects in the area of tax advisory

 Actively participating in various tax projects

 Analysing regulations, case law and tax interpretations 

 Preparing opinions, presentations, comments and reports

 Analysing documentation and information provided by the clients

 Contacting the client as part of the project work (including possible visiting the client)

 Participating in tax proceedings, including preparation of motions for determination of overpayment, 

preparing complaints to the Regional Administrative Court (WSA) and the Supreme Administrative Court 

(NSA), preparing of arguments for court hearings

 Preparing materials and conducting workshops

 Managing ongoing correspondence with clients

 Preparing offers for clients

We are looking for a 
Senior Consultant (f/m)

(Poznan or Warsaw) ref. no. 2/TAX/2021

Find out more: www.ngltax.com 

What we offer:

Cafeteria benefit 

plan 

(inc. sport card)

Flexibility to start 

working between 

8-10

Work @ home

policy
Have a voice

We listen to ideas

Attractive office

location

Professional

structure,

not corpo

Exposure to 

interesting projects

Clear career 

path
Development options 

in NGL companies

Private 

healthcare

Enjoywhat youdo.

Apply now:  recruitment@nglservices.pl

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


Nasze oczekiwania:
 Około 3-5 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym

 Doskonała umiejętność sporządzania opinii podatkowych, pism oraz przygotowywania prezentacji

 Umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków

 Umiejętność zarządzania czasem, organizowania pracy własnej oraz dzielenia się wiedzą i najlepszymi

praktykami z członkami zespołu

 Praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym komentarzy

 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:
 Dbałość o poprawne prowadzenie projektów w obszarze doradztwa podatkowego

 Aktywny udział w różnorodnych projektach podatkowych

 Analiza przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych

 Sporządzanie opinii, prezentacji, komentarzy oraz raportów

 Analiza dokumentacji oraz informacji przekazywanych przez klienta

 Kontakt z klientem w ramach realizowanych prac projektowych (w tym możliwe wyjazdy do klienta)

 Udział w postępowaniach podatkowych, w tym sporządzanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty,

sporządzenie skarg do WSA oraz NSA, pism procesowych, przygotowywanie argumentacji na rozprawy

sądowe

 Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń

 Prowadzenie bieżącej korespondencji z klientami

 Przygotowywanie ofert dla klientów

Poszukujemy 
Starszego Konsultanta (k/m)

(Poznań lub Warszawa) ref. no. 2/TAX/2021

Co oferujemy:

Pakiet benefitów 

(kafeteryjny, w tym

kartę sportową)

Możliwość 

rozpoczęcia pracy 

pomiędzy 8-10

Możliwość pracy 

z domu
Wpływ na NGL.

Słuchamy pomysłów

Dogodną 

lokalizację biura

Profesjonalną 

strukturę,

nie korporację

Udział w ciekawych 

projektach

Jasną ścieżkę

kariery
Rozwój w ramach 

spółek Grupy NGL 

Opiekę

medyczną

Dowiedz się więcej: www.ngltax.com

Aplikuj:  recruitment@nglservices.pl

Enjoywhat youdo.

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

