
 
 
 

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim Telewizji Polskiej S.A. 

poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych 

3-miesięcznym, płatnym stażem w IV kwartale 2016 r. 

w Biurze Rachunkowości TVP S.A. w Warszawie 

 

Stażysta ds. podatkowych w Dziale Polityki Podatkowej 

 
Program stażu wybranej osoby będzie obejmował: 

 Monitorowanie zmian dotyczących przepisów prawa podatkowego, na stronach Sejmu  
w Internecie i na udostępnionym w Dziale portalu INFOR, 

 Przygotowanie projektów informacji o zmianach i przepisach podatkowych, 

 Prowadzenie dokumentacji i archiwizacji (skanowanie, przygotowywanie wniosków do 
wysłania na pocztę, dostarczanie korespondencji do poszczególnych działów czy biur), 

 Przygotowanie korespondentek do wniosków o interpretację, 

 Poszukiwanie  artykułów z prasy dotyczących zagadnień podatkowych, 

 Prowadzenie rejestru opiniowanych umów i metryk, 

 Pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków do urzędu skarbowego o certyfikaty  
i zaświadczenia,  

 Pomoc w analizie zdarzeń gospodarczych występujących w Spółce pod kontem ryzyk 
podatkowych. 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego, ewentualnie ukończonego co najmniej IV roku studiów prawniczych 
lub ekonomicznych, 

 zainteresowania prawem podatkowym, 

 zdolności analitycznych i interpersonalnych, 

 umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet), 

 umiejętności organizacji pracy własnej,  

 sumienności i odpowiedzialności, kreatywności, samodzielności, 

 umiejętności pracy w zespole. 
 
Dodatkowymi atutami będą: 

 znajomość języka angielskiego. 
 

Oferujemy: 

 współpracę na podstawie umowy o płatną praktykę absolwencką, 

 pracę w kreatywnym zespole, 

 możliwość zapoznania się z podstawą prawną funkcjonowania Spółki i jej umocowania  

w systemie prawnym państwa, 

 udział w analizowaniu zdarzeń gospodarczych pod kontem występowania ryzyk 

podatkowych,  

 udział w przygotowywaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz 

uczestniczenie w analizie ich interpretacji. 



 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres  

e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 4 grudnia 2016 roku. 

 

W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „BR”. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 

zbieranie  i przetwarzanie przez Telewizję Polską S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, 

moich danych osobowych, dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 ze 

zm.). 
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