Announcement date: 09.10.2020

SUBJECT: Communication – Announcement
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

ANALISTA FISCAL SENIOR
Nosso departamento Fiscal está em busca de um (a) Analista Fiscal
Senior para exercer as seguintes atividades e responsabilidades:
•
Apuração mensal de tributos indiretos (ICMS - Próprio e DIFAL,
ISS)
•
Elaboração e entrega de obrigações acessórias (SPED ICMS,
Informativo Fiscal, dentre outros)
•
Supervisão das atividades de empresa de outsourcing
•
Emissão de Notas Fiscais (DANFE de energia, NF de serviços,
DANFE de circulação – devolução, remessa)
•
Assessoria no registro contábil das provisões tributárias
(conciliação de contas de impostos)
•
Orientação tributária para as demais áreas e unidades da empresa
– visão estratégica de negócio
•
Atendimento à auditoria, fornecedores e relacionamento com o
fisco estadual e municipal
•
Automação de processos fiscais (relação finanças x TI)
PERFIL DESEJADO:
•
Graduação em Contabilidade, Direito, Administração ou Economia
•
Mínimo de 6 anos de experiência nas atividades mencionadas
•
Conhecimento avançado em Excel e Office
•
Sólido conhecimento de preenchimento e transmissão de
obrigações acessórias estaduais
•
Experiência com processos de importação será um diferencial
•
Experiência com planejamento tributário será um diferencial
•
Inglês intermediário, avançado será um diferencial
•
Conhecimento de ERP (preferencialmente MXM) será um
diferencial
•
Experiência Fiscal em Big 4 será um diferencial
•
Proativo, prático, organizado e ágil
•
Comprometido e adaptável
•
Capacidade de lidar com grande volume de trabalho
•
Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e Inovação
são valores requeridos para os colaboradores do grupo e, claro, ser gente
boa
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Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu CV
para rslatam@voltalia.com, com o assunto: “Analista Fiscal Senior”.
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