
 

 

 

 

 

 

 

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jest jedną  
z największych firm doradczych w Polsce,  od kilkunastu  lat utrzymującą czołową pozycję 
na polskim rynku. Zajmujemy się doradztwem podatkowym, prawnym, badaniem 
sprawozdań finansowych oraz outsourcingiem finansowo – księgowym. Jako firma 
doradcza otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia. Nasz zespół to kadra licząca ponad 
180 osób. 
 
Wiemy, jak ważne są nowe wyzwania zawodowe, przy zachowaniu równowagi pomiędzy 
pracą a życiem prywatnym. Staramy się zapewnić takie warunki pracy, aby rozwój 
zawodowy był motywacją do rozwoju wraz z Firmą, z zachowaniem równowagi potrzeb 
w  życiu osobistym i zawodowym. 
 
W związku z realizacją nowych projektów, poszukujemy : 

                                                                 

ASYSTENTÓW W DZIALE AUDYTU 
APLIKANTÓW NA BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Miejsce pracy: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań,  Wrocław   

W przypadku, gdy: 

 poszukujesz pracy z perspektywą na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń,  

 masz zdolności analityczne, 

 swoją przyszłość chcesz związać z finansami, 
 
prześlij swoje cv. 

Oczekujemy: 

  co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w dziale audytu na podobnym   
stanowisku ( w przypadku absolwentów / studentów praktyka nie jest wymagana), 

  wyższego wykształcenia o profilu ekonomicznym (preferowane rachunkowość, finanse lub 
pokrewne) lub student 4 lub 5-tego roku,                           

   dobrej znajomości j. angielskiego i/lub niemieckiego, 

   zdolności analitycznego myślenia, 



  zamiaru uzyskania uprawnień Biegłego Rewidenta, w przypadku aplikanta zaawansowanej ścieżki                                                                                                                   
zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta, 

   poczucia  obowiązku, konsekwencji w działaniu, 

   dyspozycyjności (wyjazdy służbowe), 

   umiejętności dobrej organizacji pracy z kontrahentem oraz zespołem, 

   bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excela. 

Oferujemy:  

 pracę w firmie zajmującej w rankingach w Polsce czołowe miejsca,  

 pracę w dynamicznym zespole profesjonalistów, doświadczonych biegłych rewidentów,  
      doradców  podatkowych, radców  prawnych, adwokatów, 

 rozwój kompetencji zawodowych oraz  wsparcie w zdobywaniu uprawnień biegłego rewidenta  
      oraz możliwości odbycia aplikacji  na biegłego rewidenta w renomowanej firmie, 

 udział w różnorodnych ciekawych, pełnych wyzwań  projektach  z zakresu audytu dla 
 podmiotów  o rozpoznawalnych markach, 

 wsparcie od osób z większym doświadczeniem (chętnie dzielimy się wiedzą), 

 przyjazną atmosferę pracy, 

 motywujące wynagrodzenie, 

 podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w licznych szkoleniach 
      zawodowych, 
 dodatkowe benefity, 
 samodzielność w realizacji powierzonych zadań, 
 ciekawą, pełną wyzwań pracę, 
 forma zatrudnienia: umowa o pracę, dla zainteresowanych – umowa o współpracy lub  zlecenia. 

 

Zapraszamy do zdobywania  doświadczenia  w gronie profesjonalistów oraz wspólnego umacniania 

marki spółki. 

 

Aplikacje w języku polskim prosimy przesłać na adres: 

 

rekrutacja-kadry@isp-modzelewski.pl 

 

W ofercie prosimy umieścić klauzulę w pełnym jej brzmieniu:  

 

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut 
Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. na podstawie art. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji do Spółki.” 
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