Sheltons Accountants Denmark
søger erfaren Tax Manager
til vores kontor i København
Kunne du tænke dig at blive en del af en international orienteret accounting and business
advisory virksomhed med udviklingspotentiale? Så er dette job noget for dig.
Sheltons Denmark søger lige nu en selvstændig Tax Manager til at betjene vores
internationale kunder med skattemæssig rådgivning, assistance og løbende compliance
opgaver.
Jobbeskrivelse
Med direkte reference til selskabets ledelse vil du blive ansvarlig for en bred vifte af ydelser
indenfor national såvel som international skat. Du vil få stor kontakt til vores internationale
kunder og deres samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Du vil også få en anselig
kontakt til advokater og revisorer, såvel som danske myndigheder, især Skattestyrelsen
og Erhvervsstyrelsen.
Arbejdet omfatter blandt andet:
▪ Rådgivning omkring etablering af optimal selskabsstruktur, CFC-beskatning,
vurdering af fast driftssted, udbyttebeskatning, cross-border skatterådgivning,
transfer pricing, vurdering af skattemæssigt hjemsted, fortolkning af relevante
dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteafgørelser, samt assistance ved Due
Diligence sager omkring skat.
▪ Assistere kollegaer med skattemæssige problemstillinger inden for selskabsskat,
personskat og moms
▪ Deltagelse i forretningsudvikling, herunder opfølgning på kundehenvisninger og
udarbejdelse af tilbud.
▪ Sikre at compliance krav for vores internationale kunder til stadighed er i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Din profil
▪ Du har mindst 4-5 års relevant erfaring indenfor skat, gerne fra et advokat- eller
revisionsfirma.
▪ Du har en Cand.merc. aud, Cand. merc. jur. eller lignende skatterelevant
uddannelse.
▪ Du er god til at kommunikere på engelsk både skriftligt og mundtligt, da du
udelukkende arbejder med internationale kunder fra hele verden. Hvis du taler tysk
eller et andet hovedsprog, vil det også være et stort aktiv.
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▪

▪

Du har gode analytiske evner, tænker logisk og har evnen til at finde praktiske
løsninger på udfordrende opgaver. Du er resultatorienteret og er god til at prioritere
dine opgaver.
Du nyder at opbygge og udvikle relationer og arbejde i et dynamisk team, hvor alle
hjælper hinanden.

Om Sheltons Denmark - Accountants & Business Advisors
▪ Sheltons Denmark - Accountants & Business Advisors - er en del af den
internationalt funderede Sheltons Group, som, udover København, har kontorer i
London, Malta, Milano og Sydney. Vi arbejder primært med udenlandske kunder,
der etablerer sig i Danmark samt personer med internationale forbindelser
bosiddende i Danmark. Vores kunder kommer primært fra Storbritannien,
Vesteuropa og USA.
▪ Vi yder omfattende assistance indenfor
o regnskab og bogholderi
o lønadministration
o moms- og skatte compliance, inklusiv selvangivelser m.m.
o skatte- og momsrådgivning
o generel erhvervsrådgivning
o juridisk og HR-assistance
▪ Vi blev etableret i 1995 i Danmark og er beliggende centralt, tæt på Amalienborg i
København i nyrenoverede kontorlokaler.
▪ Vi er uafhængige, specialiserede og leverer et ”one-stop-shop ” koncept. Herudover
samarbejder vi med ambassader, handelskamre, revisions- og advokatfirmaer,
banker og andre rådgivere mv. verden over.
Vi tilbyder
▪ Vi tilbyder et spændende job med en attraktiv løn i et dynamisk og internationalt
miljø med stor frihed til faglig udvikling inden for skatteområdet.
▪ Mulighed for en spændende og alsidig hverdag med mange forskelligartede
opgaver.
▪ Tæt kontakt med vores internationale kunder og stakeholders.
▪ Mulighed for at arbejde med kollegaer fra Storbritannien, Malta, Italien og
Australien.
▪ Efter en indledende periode kan du forvente en udfordrende position med mulighed
for at bruge og udvikle dine færdigheder fagligt såvel som personligt.
▪ Vi har en afslappet og positiv omgangstone med en professionel tilgang til
opgaverne. Vi har gensidig respekt for hinanden og hjælper hinanden.
Ansøgning
▪ Vi indbyder løbende kandidater til samtaler, så send derfor din ansøgning snarest
til os sammen med dit CV, e-mail; S.Oragano@SheltonsGroup.com
▪ Startdato hurtigst muligt.
Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Stefano
Oragano på 4546 1088, eller S.Oragano@SheltonsGroup.com. Du kan også læse mere om
Sheltons på www.SheltonsGroup.com.
Vi ser meget frem til at høre fra dig.
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