
 

 

Staż w Dziale Podatkowym (Tax) 
 

Firma Clariant to światowy lider w produkcji specjalistycznych produktów chemicznych. 

W 2015 roku w Łodzi powstało Centrum Usług Wspólnych obsługujące partnerów z Europy, 

Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Jego działalność obejmuje proces rozliczania 

faktur, obszar zakupów, logistyki i zamówień.  

 

Ciągle się rozwijamy, co wiąże sie z szukaniem nowych talentów. Jeśli potrafisz parzyć kawę, 

to świetnie trafiłeś! Wpasujesz się idealnie, bo każdy to u nas potrafi! Bierzemy staż na serio, 

liczymy, że sporo się od nas nauczysz i że wspomożesz nas jak możesz! Nawet jeśli pijasz tylko 

herbatę, ale jesteś gotowy na podjęcie wyzwania, zachęcamy do zapoznania się z naszą 

propozycją stażu!  

 

 

Podstawowe informacje: 

Dział firmy: Księgowość / Finanse 

Miejscowość: Łódź 

Data rozpoczęcia: 01.07.2021 

Data zakończenia: 31.09.2021 

Płatny: 3 192 zł/brutto (za miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy) 

 

Co możesz u nas zyskać: 

− możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennej pracy działu – serio!; 

− wyzwania pozwalające na rozwój w ramach Shared Service Center; 

− możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym i multi-kulturowym 

środowisku – zachęcamy do sprawdzenia tego empirycznie, na przykład na naszym 

Linkedin!; 

− możliwość przedłużenia współpracy po zakończeniu praktyk! 

https://www.linkedin.com/company/clariant/mycompany/


 

Za co będziesz odpowiedzialny: 

− przygotowanie danych do kontroli wewnętrznych oraz analizę danych 

pokontrolnych;  

− weryfikację zaksięgowanych dokumentów przez Działy Zobowiązań oraz Sprzedaży 

pod kątem podatkowym; 

− weryfikację dokumentów logistycznych pod kątem poprawności dla celów 

podatkowych; 

− analizę poprawności danych klientów i dostawców pod kątem aktywności na VAT 

w Unii Europejskiej; 

− tworzenie zestawień w Excelu i materiałów szkoleniowych w Power Point; 

− inne zadania powierzone przez kierownika Działu Podatkowego oraz lidera procesu. 

 

Czego od Ciebie oczekujemy: 

Języki: 

− Angielski: Średniozaawansowany – must have!; 

− Inny język europejski mile widziany :) 

Umiejętności: 

− Komunikatywność; 

− Sprawne posługiwanie się programem Excel; 

− Umiejętność analizy danych; 

− Umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

Jak będzie wyglądać rekrutacja? 

1) Wyślij swoje CV za pomocą przycisku „Aplikuj” na stronie Praktyki Łódź lub na adres 

praca@clariant.com w tytule wpisując nazwę stanowiska + rekrutacja. 

2) Twoje dokumenty aplikacyjne trafią pod czujne oko naszych specjalistów w dziale HR. 

3) Nasz Talent Acquisition Specialist przeprowadzi z Tobą krótką, około 10 minutową 

rozmowę telefoniczną. 

4) Kolejnym etapem będzie rozmowa online, podczas której będziemy mieli szansę bliżej 

poznać Twoje umiejętności, również językowe! Na tym etapie dołączy jeden z naszych 

managerów.  

5) Wrócimy do Ciebie z feedbackiem. Mamy nadzieję, że będziesz jednym z tych 

szczęśliwców, którzy do nas dołączą!       

6) Ostatnim etapem jest on-boarding. Dołożymy wszelkich starań, abyś szybko 

zaadaptował się w naszej firmie, poznał członków zespołu oraz swoje obowiązki. 

 

Ludzie są dla nas najważniejsi, bo z nimi rozwijamy nasz biznes. Wielokulturowość, atmosfera 

nastawiona na feedback, współpracę, integrację i wsparcie dla pracowników w budowaniu ich 

kariery to nasze główne atuty. A jest ich więcej - przyjdź i sprawdź! 

 

 

You are precious to us, join us! :) 
 

https://www.praktyki.lodz.pl/offer/stazysta-w-dziale-podatkowym-tax
mailto:praca@clariant.com

