
 
Stanowisko:  

VAT Tax Senior Analyst  

 
Opis stanowiska: 

Zespół EMEA VAT w Dell zajmuje się podatkiem VAT i  sprawami powiązanymi w 
regionie EMEA. Zespół dokonuje przeglądu wszystkich transakcji. Zespół analizuje 
szczegółowo wszystkie przepływające deklaracje podatkowe VAT. 
Z punktu widzenia rozwoju Zespół podatkowy jest kluczowy w ramach Działu Finansów, 
w związku z globalnym zakresem pracy.  
Zakres obowiązków:  
• Przygotowanie deklaracji VAT i raportów statystycznych. 
• Uwzględnianie zmian w europejskich przepisach dotyczących VAT. 
• Identyfikacja prawidłowego sposobu opodatkowania podatkiem VAT.  
• Pomoc w audytach wewnętrznych i zewnętrznych. 
• Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz dokumentów z tym związanych 
dotyczących rachunków VAT. 

 
Kod ISCO:  

2411 

 
Liczba etatów: 

1 

 
Miejsce zatrudnienia – kraj: 

Słowacja 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  
Pracodawca 

Nazwa: 
DELL s.r.o 

Adres: 
Fazul’ova 7, 811 07 Bratislava 

Kraj: Słowacja 

Telefon: 
+421 2 5750 6204 
tel. komórkowy +421 905 55 66 55 

E-mail: Tomas_Furda@Dell.com 

Strona internetowa: www.dell.com/careers, jobs.dell.com  

Krótki opis działalności gospodarczej Global Operations 

 MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Bratysława  

WYMAGANIA 
Wykształcenie: Wyższe 

Doświadczenie zawodowe:  
 

3 - 5 lat doświadczenia w zawodzie 

Znajomość języków:  Język Poziom 

1. Angielski 1. Płynny 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty  

Inne istotne wymagania: • Obsługa MS Excel, Access, 

• Umiejętności matematyczne i analityczne, 

• Doświadczenie z systemami finansowymi takimi jak: Hyperion i Oracle, 

• Doświadczenie w korporacji wielokulturowej i/lub innej dużej firmie ( w 
dziedzinie księgowości, doradztwa podatkowego lub audytu) 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji:  Min. 20 000 brutto 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Rocznie  

Dodatkowe świadczenia: 
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• zakwaterowanie Pomoc w znalezieniu zakwaterowania 

• wyżywienie Zapewnione odpłatnie: 3,5 euro netto 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: DELL s.r.o. 

Rodzaj umowy: 
Umowa o pracę 

 Wymiar czasu pracy Pełen etat 

 Czas trwania umowy Na czas nieokreślony 

Liczba godzin pracy  
8 godzin dziennie 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty 
 

CV i List motywacyjny oraz rejestracja na stronie http://jobs.dell.com     

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: 
Do pracodawcy  

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
Tomas_Furda@Dell.com  
i do wiadomości doradcy EURES: 
aneta.mikielewicz@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane teleadresowe doradcy EURES: 
Aneta Mikielewicz 
Doradca EURES w WUP Białystok 
Tel. 85 749 72 38 
aneta.mikielewicz@wup.wrotapodlasia.pl  

 
KOORDYNATOR 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 16.02.2014r.  

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

 
Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

UWAGA: 

 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 
wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do 
odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani 
reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność 
ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez 
stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w 
ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym 
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe 
dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
                

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                                                 
www.up.podlasie.pl  
www.eures.praca.gov.pl  
  


