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Szukasz	  propozycji	  stażu	  w	  dużej	  rozwijającej	  się	  firmie?	  Szukasz	  firmy,	  które	  zapewni	  Ci	  możliwość	  
szybkiego	  rozwoju	  zawodowego?	  My	  szukamy	  stażysty	  do	  naszego	  działu	  Obsługi	  Klienta.	  
	  
Charakterystyka	  firmy:	  międzynarodowa	  firma	  RT	  Tax	  oferuje	  usługi	  odzyskiwania	  podatków	  dla	  
osób	  pracujących	  za	  granicą,	  w	  krajach	  takich	  jak:	  USA,	  UK,	  Irlandia,	  Niemcy,	  Norwegia,	  Holandia,	  
Dania,	  Australia,	  Nowa	  Zelandia	  i	  Kanada.	  
Założona	  w	  2000	  roku	  jest	  obecnie	  jednym	  ze	  światowych	  liderów.	  RT	  Tax	  posiada	  około	  400	  
przedstawicielstw	  w	  40	  krajach	  na	  całym	  świecie.	  
	  
Kogo	  szukamy:	  jeśli	  uważasz	  się	  za	  osobę	  uczciwą,	  godną	  zaufania,	  zorientowaną	  na	  wyniki	  i	  lubiącą	  
pracę	  z	  klientem,	  zdyscyplinowaną	  i	  chcącą	  nieustannie	  rozwijać	  swoje	  umiejętności	  oraz	  głodną	  
wiedzy,	  możesz	  świetnie	  pasować	  do	  naszego	  zespołu.	  Biegły	  j.	  angielski	  jest	  wymagany,	  dodatkowa	  
znajomość	  innego	  języka	  będzie	  na	  pewna	  atutem.	  
	  
Obowiązki:	  Odpowiadanie	  na	  telefoniczne	  zapytania	  klientów;	  odpowiadania	  na	  zapytania	  klientów	  
otrzymywane	  drogą	  mailową	  jak	  i	  poprzez	  czat;	  raportowanie	  wykonywanych	  zadań	  poprzez	  
wewnętrzny	  program	  on-‐line;	  dbanie	  o	  prawidłowy	  i	  sprawny	  obieg	  dokumentów;	  kontakt	  z	  
zagranicznymi	  działami	  firmy	  i	  koordynowanie	  przepływu	  informacji	  między	  nimi.	  
	  
Oferujemy:	  Możliwość	  pracy	  w	  nowym	  zespole	  z	  dużym	  potencjałem	  do	  rozwoju	  zawodowego;	  
uznanie	  dla	  Twoich	  osiągnięć;	  realną	  możliwość	  zawarcia	  umowy	  o	  pracę	  i	  pozostanie	  stałym	  
członkiem	  naszego	  zespołu	  po	  zakończeniu	  stażu.	  
	  
Jeśli	  uważasz,	  że	  nasza	  propozycja	  jest	  tym,	  czego	  szukasz,	  wyślij	  nam	  swoje	  CV	  i	  krótki	  list	  
motywacyjny	  w	  j.	  angielskim	  (150	  słów),	  uzasadniając	  dlaczego	  mamy	  wybrać	  właśnie	  Ciebie?	  W	  
temacie	  maila	  wpisz:	  Obsługa	  Klienta	  (staż)	  I	  wyślij	  na	  adres:	  malgorzata@rttax.pl	  
	  
Więcej	  informacji	  na	  temat	  naszej	  firmy	  znajdziesz	  na	  naszych	  
stronach:	  www.rttax.com/pl	  lub	  www.odzyskajpodatek.pl	  

	  

	  


