
TWOJE LATA W MAZARS

LATA, KTÓRE SIĘ LICZĄ.

APLIKUJ
OUTSOURCING@MAZARS.PL

ASYSTENT DZIAŁU DORADZTWA PODATKOWEGO

Twoim zadaniem będzie:

• tłumaczenia pisemne i ustne (pl-eng) na potrzeby działu, np.: korespondencja, informacje wewnętrzne, broszury, 

newslettery, 

• redakcja i przygotowywanie ofert dla klientów w językach polskim i angielskim we współpracy z pracownikami działu,

• prowadzenie bazy klientów i ofert, przygotowywanie zestawień, prezentacji,

• obsługa administracyjna działu: przygotowywanie umów, pełnomocnictw i innych dokumentów w językach: polskim i

angielskim, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,

• bieżące wsparcie organizacyjne działu,

• zarządzanie korespondencją mailową.

Oczekujemy:

• Biegły angielski w mowie i w piśmie (warunek konieczny)

• Studia filologiczne

• Doświadczenie w zakresie tłumaczeń

• Znajomość Word, Power Point, Excel, Outlook

• Doskonała organizacja pracy

• Doskonałe umiejętności interpersonalne

• Inicjatywa i motywacja do pracy

• Mile widziana znajomość CAT-ów, najlepiej memoQ

Idealny kandydat to osoba o wysokiej kulturze osobistej i wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Poszukujemy osoby 

skrupulatnej, dokładnej i zdyscyplinowanej z bardzo dobrą organizacją pracy przy zachowaniu standardów wewnętrznych i 

terminowości, oraz z dużą samodzielnością w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto, otwartej, chętnie pracującej w 

zespole, zorientowanej na potrzeby współpracowników, w szczególności posiadającej umiejętności pozyskiwania i 

przekazywania informacji, odpornej na stres, umiejącej dostosowywać się do sytuacji i pracować pod presją czasu.

Oferujemy:

Naukę i rozwój

Awanse pionowe i poziome

Mazars Mobility

Umowę o pracę

Atrakcyjne wynagrodzenie

Dogodną lokalizację

Pakiet medyczny 

Kartę Multisport i MyBenefit

Ubezpieczenie

Integrację

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie
podatkowym, prawnym [1] i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 40 000 specjalistów – 24 000 specjalistów w 89 krajach
i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
poprzez Mazars North America Alliance. Doradzamy dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom,
inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju na całym świecie.
[1] W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

Działając w Polsce od 1992 Mazars zatrudnia ponad 250 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 różnej wielkości
polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-
płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.


