
Ilość ofert 

pracy od 

grudnia 

2016

data 

ukazania 

się 

ogłoszen

ia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutują

ca (jeśli 

podano)

nazwa stanowiska kierunek obowiązki wymagania firma zatrudniająca 

jeśli podano/miejsce 

zatrudnienia

Oferują:

84. 1.03.2017 www.pracuj.pl Randstad 

Polska

Grafik technik organizacji 

reklamy

praca w Artwork Management System, tworzenie grafiki w postaci 

tekstu i ilustracji w programie InDesign (związane z instrukcjami 

użytkowania produktów), tworzenie grafiki na etykiety bez 

wcześniejszych projektów, tworzenie grafiki na opakowania do 

sprzedaży w oparciu o wcześniej przygotowane projekty projekty, 

uczestnictwo w procesach doskonalenia tworzenia instrukcji 

użytkowania produktów.

1-2 lata doświadczenia w pracy w programach 

InDesign i/lub Illustrator, dobra znajomość j. 

angielskiego, umiejętność organizacji własnej 

pracy, zdolność do wdrażania zmian i 

ulepszeń

Szczcin

85. 15.03.2017 www.praca.pl Pracownik Działu 

Księgowości

technik 

ekonomista 

księgowanie wpłat od klientów, dekretację i ewidencję księgową 

dokumentów,  dokonywanie płatności, prowadzenie spraw 

administracyjnych, wsparcie działu księgowego w bieżących 

pracach

bardzo dobra znajomość języka niemieckiego 

lub angielskiego (weryfikowana w trakcie 

procesu rekrutacji), wykształcenie średnie lub 

wyższe (mile widziane kierunkowe),  dobra 

organizacja pracy własnej, samodzielność, 

dokładność i odpowiedzialność

Szczecin - BELIANI GmbH 

to międzynarodowa firma z 

segmentu e-commerce 

działająca m.in. w 

Szwajcarii, Niemczech, 

Austrii, Wielkiej Brytanii, 

Polsce i Francji i innych 

krajach Europy. Naszym 

klientom oferujemy 

wysokiej jakości meble do 

domu i ogrodu. 
86. 15.03.2017 www.pracuj.pl JUNIOR MARKETING 

SPECIALIST 

technik organizacji 

reklamy

konfiguracja promocji dla gier, konfiguracja promocji 

bezpośrednich za pomocą nowoczesnych technologii (np. push 

notyfikacji), codzienna gra we wszystkie aplikacje Huuuge 

Games, monitorowanie poprawności tworzonych kreacji na 

potrzeby kampanii, gromadzenie danych dotyczących wyników 

kampanii promocyjnych, aktywności użytkowników w oparciu o 

gotowe rozwiązania, proponowanie zmian w obszarze narzędzi i 

realizowanych kampanii. 

podstawowa znajomość obsługi pakietu MS 

Office: Word, Excel, drobiazgowość, 

dokładność i logiczne myślenie, wysoka 

motywacja do pracy, szybka przyswajalność 

wiedzy, sumienność i odpowiedzialność, 

doskonałe zdolności komunikacyjne.

Huuuge Games, dynamicznie 

rozwijający się developer i 

wydawca innowacyjnych gier 

typu Free-to-Play na platformy 

mobilne. Na rynku istnieje od 

2002 roku. Jego misją jest 

tworzenie najlepszych gier 

społecznościowych.

87. 16.03.2017 www.praca.pl Headhunters Księgowa/ Księgowy technik 

ekonomista 

sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów 

finansowo-księgowych, wprowadzanie dokumentów do systemu 

księgowego, windykacja należności, potwierdzanie i uzgadnianie 

sald z kontrahentami, księgowanie wyciągów bankowych, faktur, 

dokumentów magazynowych oraz list płac, prowadzenie kasy 

spółki, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, 

przygotowywanie danych do sprawozdań

wykształcenie o kierunku: rachunkowość lub 

pokrewne, doświadczenie w pełnej 

księgowości, znajomość zagadnień kadrowo-

płacowych, znajomość zagadnień ustawy o 

rachunkowości, znajomość zagadnień CIT 

oraz VAT, znajomość programu OPTIMA, 

znajomość programu PŁATNIK

Szczecin

88. 21.03.2017 www.pracuj.pl Regionalny Kierownik 

Operacyjny Region 

Północ/Region Południe

technik obsługi 

turystycznej

Zapewnienie wszystkim podległym punktom sprzedaży 

wysokiego poziomu obsługi, Podnoszenie poziomu sprzedaży, 

Prezentacja oferty, szkolenia w zakresie produktu i systemów, 

Szkolenie w zakresie zakładania rezerwacji, Analiza standardów 

firmy, Współpraca z naszymi partnerami

Minimum roczne doświadczenie w branży 

turystycznej, Doświadczenie w obsłudze 

klientów i w sprzedaży bezpośredniej, 

Praktyczna znajomość systemów 

rezerwacyjnych, w szczególności MERLIN X, 

Wykształcenie minimum średnie (mile 

widziane wyższe kierunkowe), Wysoka kultura 

osobista, komunikatywność i nastawienie n a 

pracę z ludźmi, Silna motywacja i orientacja 

na realizację celów sprzedaży, Dobra 

organizacja pracy i systematyczność, Silna 

wewnętrzna motywacja, pasja w działaniu 

oraz nastawienie na realizację wyznaczonych 

celów, Umiejętność obsługi programów z 

pakietu MS Office, Prawo jazdy kat. B

My Travel Sp. z o.o. – spółka 

działająca w branży 

turystycznej, właściciel i 

Franczyzodawca sieci biur 

podróży MY TRAVEL

PRACA DLA NASZYCH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/


89. 22.03.2017 www.pracuj.pl Młodszy Spedytor 

Międzynarodowy

technik logistyk Praca pod nadzorem Spedytora Międzynarodowego, organizacja 

transportów samochodowych, planowanie przewozów, ustalanie 

warunków transportu, aktywne poszukiwanie nowych klientów i 

firm przewozowych, optymalizacja kosztów spedycyjnych

Znajomość języka angielskiego na poziomie 

umożliwiającym swobodną komunikację, 

zaangażowanie, chęci do nauki, nastawienie 

na realizację celu, dobra organizacja czasu 

pracy, umiejętność planowania zadań, mile 

widziana znajomość innego języka obcego

Szczecin - Optima Logistics 

Group

90. 23.03.2017 www.praca.pl Pro-staff 

recruitment 

agency

Animator Czasu Wolnego technik obsługi 

turystycznej

   Poszukujemy:  animatorów dla dzieci,  animatorów sportowych, 

animatorów allround, instruktorów fitness oraz zumby tancerzy, 

choreografów oraz osób uśmiechniętych

Dyspozycyjność na minimum 3 miesiące, 

Komunikatywna znajomość języka 

angielskiego lub innego języka obcego, 

Poczucie humoru, Entuzjazm i kreatywność, 

Zdolności organizacyjne.

Miejsce pracy: Hiszpania 

kontynentalna, Wyspy 

Kanaryjskie, Baleary

91. 24.03.2017 www.pracuj.pl Specjalista ds. 

Marketingu

technik organizacji 

reklamy

Wsparcie rozwoju sklepu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 

Wsparcie działań marketingowych w obszarze social media, 

Pomoc przy wprowadzaniu nowych produktów do oferty 

partnerów biznesowych, Raportowanie wyników kampanii, 

Zbieranie danych rynkowych na potrzeby działu marketingu

Biegłej znajomości języka angielskiego w 

mowie i piśmie (warunek konieczny), 

Praktycznej znajomości obsługi pakietu MS 

Office,  Sprawnej obsługi komputera, 

Umiejętności logicznego myślenia i 

analizowania danych

Beliani to założony w 

Szwajcarii, międzynarodowy 

sklep online zajmujący się 

sprzedażą designerskich 

mebli.Nasze produkty 

sprzedajemy w 14 krajach 

Europy, m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Francji, 

Włoszech i wielu innych.W 

związku z rozwojem sklepu na 

rynku północno-amerykańskim 

poszukujemy kandydata na 

stanowisko:

92. 24.03.2017 www.pracuj.pl Asystent Spedytora technik logistyk Współpraca ze spedytorem w procesie przyjmowania zleceń 

transportowych, Pomoc w koordynowaniu  procesu 

transportowego zgodnie z potrzebami klienta, Archiwizacja 

dokumentów

Znajomości obsługi komputera, pakietu MS 

Office oraz podstawowych urządzeń 

biurowych; Komunikatywnej znajomości 

języka niemieckiego lub/ i angielskiego, 

Dyspozycyjności, dokładności, sumienności

P.U.H EXPORT IMPORT 

ADAM LIPIŃSKI

93. 28.03.2017 www.pracuj.pl logistyk/magazynier technik logistyk gospodarowanie zasobami magazynowymi w sklepie;  

kontrolowanie towarów w czasie dostaw; realizację zamówień – w 

tym przygotowanie i wydawanie produktów klientowi; zapewnienie 

bezpieczeństwa powierzonych produktów.

Czekamy na Ciebie jeśli: ubisz działać 

zespołowo; uśmiech to Twój klucz do 

budowania relacji; lubisz pracę z klientami; 

bierzesz odpowiedzialność za to co robisz; 

skrupulatność i dokładność to Twoje mocne 

strony; jesteś nastawiony na działanie, 

szukasz coraz lepszych rozwiązań. Mile 

widziane: uprawnienia na wózki widłowe.

Szczecin, ul. Struga. Leroy 

Merlin Polska, na rynku od 20 

lat, to dynamicznie rozwijająca 

się sieć sklepów budowlano- 

dekoracyjnych z branży Do It 

Yourself (DIY).  Sieć Leroy 

Merlin należy do ADEO, 

skupiającej przedsiębiorstwa, 

których ambicją jest sprawić, 

by mieszkania klientów były 

piękniejsze, bardziej 

komfortowe i bezpieczniejsze.

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


94. 29.03.2017 www.pracuj.pl Graphic Designer technik organizacji 

reklamy

Oczekujemy: doświadczenia w pracy na 

podobnym stanowisku, najlepiej w agencji 

reklamowej, nteresującego portfolio – 

najważniejsze są dokonania z branży 

reklamowej, ale jeżeli chcesz się dodatkowo 

pochwalić swoimi talentami (np. rysujesz, 

malujesz czy robisz świetne zdjęcia), chętnie 

je poznamy, biegłej obsługi programów 

graficznych pakietu Adobe, kreatywności, 

umiejętności pracy w zespole, dobrej 

organizacji pracy, sumienności, 

zaangażowania, komunikatywności. 

Dodatkowo możesz nas do siebie przekonać 

wiedzą i umiejętnościami w zakresie web 

designu, nowych mediów i projektowania 3D 

oraz dobrą znajomością języków obcych 

(szczególnie angielskiego lub niemieckiego).

Szczecin Agencja Reklamowa 

Anny Turkiewicz Sp. z o.o. 

Jesteśmy jedną z najstarszych 

i największych niezależnych 

agencji reklamowych w 

Polsce. W raportach 

branżowych od lat niezmiennie 

uzyskujemy ponadprzeciętne 

oceny, często plasujące nas w 

ścisłej czołówce. 

Specjalizujemy się w usługach 

z zakresu brandingu i 

komunikacji marketingowej. 

Nasz kilkudziesięcioosobowy 

zespół realizuje projekty, 

których zasięg nierzadko 

wykracza poza granice Polski. 

  

95. 30.03.2017 www.praca.pl recepcjonista/recepcjonistka technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

Praca z zamieszkaniem na miejscu.  Praca w charakterze 

biurowym. 

Wykształcenie min. Średnie. Znajomość 

środowiska MS Office.  Biegła obsługa 

komputera. Chęć do współpracy z klientami 

ośrodka. Mile widziana znajomość języka 

angielskiego na poziomie średnio 

zaawansowanym

Ośrodek wczasowy nad 

morzem w Dźwirzynie 

96. 4.04.2017 www.pracuj.pl UniKadr 

Biuro 

Doradztwa 

Personalneg

o 

grafik technik organizacji 

reklamy

Tworzenie projektów graficznych, Uzgadnianie projektów i kontakt 

z klientami, Przygotowywanie projektów do druku

Wykształcenie min. Średnie. Doświadczenie w 

pracy na podobnym stanowisku w firmie 

poligraficznej. Bardzo dobra znajomość 

pakietu Corel Draw oraz programów 

Photoshop, Adobe. Bardzo dobra znajomość 

ortografii języka polskiego. Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego. Łatwość 

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z 

klientami. Kreatywność. Sumienność, 

rzetelność w wykonywaniu powierzonych 

obowiązków. Nastawienie na zadania.  

Szczecin

97. 4.04.2017 www.pracuj.pl Referent ds. księgowości technik 

ekonomista 

księgowanie dokumentów zakupowych, wystawianie i 

księgowanie faktur sprzedażowych, przygotowywanie płatności i 

rozliczanie delegacji, uzgadnianie kont księgowych i rejestrów 

vat, sporządzanie zestawień z wykorzystaniem arkusza 

kalkulacyjnego.

wykształcenie min. średnie kierunkowe, 

doświadczenie w pracy na ww. stanowisku, 

dobra znajomość języka angielskiego,  

znajomości pakietu ms office (zwłaszcza 

excel), umiejętności pracy w zespole, 

rzetelność, odpowiedzialność, dokładność i 

systematyczność, bardzo dobra organizacja 

czasu pracy, umiejętność radzenia sobie ze 

stresem i wykonywania zadań pod presją 

czasu, dyspozycyjność, mile widziane: 

znajomość programu sap

Dział Księgowości Mondi 

Szczecin Sp. z o.o.

98. 4.04.2017 www.pracuj.pl pokojowa technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach. Doświadczenie w pracy w hotelu. 

Odpowiedzialność.

Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


99. 11.04.2017 www.pracuj.pl specjalista ds. turystyki technik obsługi 

turystycznej

Jako Specjalista ds. turystyki będziesz odpowiadać za 

bezpośrednią obsługę klienta w naszym punkcie TUI Centrum 

Podróży.

Pasjonują Cię podróże i potrafisz swoją pasją 

zarażać innych? Jesteś otwarta/y, 

kontaktowa/y i lubisz pracę z ludźmi? Znasz 

techniki sprzedaży i potrafisz je skutecznie 

wykorzystać? (lub chcesz się ich nauczyć). 

Wiesz gdzie leży Lanzarote, Kreta czy 

Majorka?  Potrafisz budować trwałe relacje z 

Klientem? Motywują Cię dodatki wypracowane 

przez efektywną sprzedaż? A dodatkowo (mile 

widziane) masz doświadczenie na podobnym 

stanowisku?

TUI Szczecin

100. 12.04.2017 www.praca.pl Headhunter

s Sp. z o.o. 

logistics manager technik logistyk Job responsibilities: develop strategic plans and manage 

logistics, warehouse, transportation operations, direct, optimize 

and coordinate full order cycle, keep track of quality, quantity, 

stock levels, delivery times, transport costs and efficiency, liaise 

and negotiations with suppliers, manufacturers, retailers and 

consumers, supervise, coach and train warehouse workforce

Requirements: minimum 2 years of 

experience as a logistics manager, advanced 

English skills, record of successful distribution 

and logistics management, previous 

experience in ERP systems implementation, 

strong communication, analytical, 

organizational and problem solving skills

Szczecin

101. 18.04.2017 www.pracuj.pl Dyspozytor Transportu 

Krajowego

technik logistyk Twoją rolą będzie: planowanie i kontrola tras dla 

kierowców, przygotowywanie raportów, wprowadzanie 

danych do systemów, pozostałe operacje transportowe 

związane z planowaniem i kontrolą losu przesyłek, dbałość 

o jakość dostaw

Jeśli spełniasz następujące wymagania: 

masz wykształcenie min. średnie 

(preferowany profil logistyczny), 

posiadasz doświadczenie w planowaniu 

transportu na terenie Polski, potrafisz 

dobrze zorganizować sobie pracę, masz 

wysokie zdolności analityczne i 

umiejętność szybkiego podejmowania 

decyzji, masz wysokie umiejętności 

interpersonalne i komunikacyjne, jesteś 

odporna/y na stres i pracę pod presją 

czasu, znasz topografię Polski – warunek 

konieczny, jesteś dyspozycyjna/y i 

gotowa/y do pracy zmianowej, jeśli znasz 

język angielski będzie to dodatkowym 

atutem 

Raben Logistics Polska, Sp. z 

o.o., Szczecin

102. 18.04.2017 www.pracuj.pl Spedytor w 

międzynarodowym 

transporcie drogowym

technik logistyk organizacja transportów w relacjach międzynarodowych, 

planowanie i ustalanie warunków przewozów,  budowa i rozwój 

długofalowej współpracy z firmami transportowymi, utrzymywanie 

i rozwój stałych relacji z klientami, dbanie o wysoką jakość 

oferowanych usług, współpraca z bieżącymi kontrahentami firmy.

mile widziane doświadczenie, znajomość 

branży TSL,umiejętność planowania i 

organizacji pracy,znajomość języka 

angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

obsługa pakietu MS Office, umiejętności 

interpersonalne.

Szczecin - a. hartrodt 

(Polska) należy do 

ogólnoświatowej organizacji 

a.hartrodt. Założona w 1887 

roku w Hamburgu grupa firm 

a. hartrodt zdobyła i utrzymuje 

wysokie uznanie oraz ustaloną 

reputację jako przodujący 

globalny spedytor, 

specjalizujący się w spedycji 

morskiej, lotniczej i drogowej.

103. 18.04.2017 www.pracuj.pl Spedytor - Dyspozytor 

Międzynarodowy. 

Wynagrodzenie 4 - 6 tyś. 

zł.

technik logistyk poszukiwanie zleceń transportowych, zarządzanie i kontrola nad 

flotą pojazdów i kierowców, nawiązywanie nowych kontaktów 

oraz budowanie długoterminowych relacji z klientami

komunikatywność i umiejętność pracy w 

zespole, odporność na stres oraz zdolność 

pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, 

zaangażowanie, kreatywność, sprawność 

działania i odpowiednia motywacja do pracy, 

znajomość pakietu MSOffice, mile widziana 

znajomość przepisów dotyczących transportu 

oraz planowania tras, konieczna znajomość 

języka obcego: angielski lub niemiecki

Stargard - MARCOTRANS sp 

z o.o. z siedzibą w Starej 

Dąbrowie woj. 

zachodniopomorskie jest 

prężnie rozwijającą się firmą w 

branży TSL. Ponad 15 lat 

doświadczenia , ugruntowana i 

stabilna pozycja na rynku 

transportowym pozwala nam 

stale poszerzać swoją 

działalność oraz zespół 

pracowników.

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


104. 18.04.2017 www.praca.pl Headhunter

s

Fakturzystka / Fakturzysta z 

j. angielskim

technik 

ekonomista 

wystawianie i księgowanie faktur sprzedażowych, analiza danych 

i raportów finansowych w oparciu o obowiązujące standardy, 

wprowadzanie danych do systemu, archiwizacja dokumentów , 

wspomaganie Office Managera w różnych pracach biurowych

doświadczenie w pracy w księgowości, dobra 

znajomość języka angielskiego, znajomość 

programów Microsoft Word i Excel, mile 

widziana znajomość obsługi programu 

Microsoft Navision, umiejętność zarządzania 

czasem oraz wyznaczania priorytetów. 

105. 19.04.2017 www.pracuj.pl Młodszy Specjalista ds. 

transportu

technik logistyk Organizowanie transportów na podstawie wpływających oraz 

pozyskanych zleceń. Planowanie obsługi zleceń transportowych z 

wykorzystaniem floty własnej oraz floty podwykonawców. 

Kontrola oraz monitorowanie przebiegu procesu transportowego. 

Aktywne pozyskiwanie oraz budowanie trwałych relacji z 

podwykonawcami (przewoźnik drogowy). Sporządzanie raportów 

zgodnie z obowiązującymi standardami. Optymalizacja kosztów 

transportu.

Umiejętność analitycznego, kreatywnego 

myślenia oraz samodzielnego podejmowania 

decyzji. Komunikatywność, łatwość 

nawiązywania kontaktów oraz kreatywność. 

Umiejętność samodzielnego podejmowania 

decyzji. Zaangażowanie i determinacja do 

osiągania zamierzonego celu. Doświadczenie 

w planowaniu transportu międzynarodowego z 

wykorzystaniem floty własnej 

i/lub podwykonawców kontraktowych będzie 

dodatkowym atutem. Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego, język 

niemiecki będzie dodatkowym atutem,

Szczecin

106. 19.04.2017 www.pracuj.pl Spedytor Międzynarodowy technik logistyk Organizacja przewozów międzynarodowych oraz krajowych. 

Utrzymywanie stałych relacji z klientami, właściwa identyfikacja 

ich potrzeb. Przygotowywanie ofert oraz wycen transportowych. 

Monitorowanie i kontrola realizacji zleceń transportowych, dbanie 

o jakość i terminowość dostaw. Pozyskiwanie nowych 

kontrahentów oraz podwykonawców.  Kontrola dokumentacji 

transportowej. Raportowanie zgodnie z obowiązującymi 

standardami. 

Minimum roczne doświadczenie na 

analogicznym stanowisku. Doświadczenie w 

obsłudze zleceń transportowo-spedycyjnych. 

Znajomość branży transportowo-spedycyjnej 

(rynek przewoźników i klientów). Umiejętność 

analitycznego i kreatywnego myślenia. 

Komunikatywność, łatwość nawiązywania 

kontaktów. Zaangażowanie i determinacja do 

osiągania zamierzonego celu. Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego, język 

niemiecki będzie dodatkowym atutem. 

Szczecin

107. 19.04.2017 www.pracuj.pl Invoice Verification Clerk technik 

ekonomista 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za 

codziennie wsparcie działu księgowości naszego Centrum Usług 

Wspólnych, a w szczególności za: weryfikację i kontrolę 

dokumentów księgowych, skanowanie dokumentów oraz ich 

monitoring w systemie, archiwizację dokumentów, obsługę 

klientów zagranicznych, współpracę z innymi zespołami w celu 

podtrzymania i rozwijania standardów organizacji.  

Szukamy osób, które: posiadają 

wykształcenie minimum średnie 

(preferowane wyższe lub w trakcie 

studiów), znają język angielski na 

poziomie B2, chcą się rozwijać i są 

zaangażowane w wykonywaną pracę, są 

systematyczne oraz dobrze 

zorganizowane, dobrze znają pakiet MS 

Office, wyrażają gotowość do wyjazdów 

zagranicznych. 

Szczecin - Dansk 

Supermarked Group

108. 24.04.2017 www.pracuj.pl Junior Accountant w 

zespole GL

technik 

ekonomista 

Księgowanie dokumentów kosztowych w systemie SAP. 

Raportowanie oraz weryfikację dokumentów księgowych w 

obszarze General Ledger.  Wsparcie przy procesach 

dotyczących zamknięcia miesiąca oraz roku. Komunikację z 

klientami wewnętrznymi. Współpracę z innymi działami w ramach 

prowadzonej działalności. 

Wiedza dotycząca podstawowych zagadnień z 

dziedziny rachunkowości. Wykształcenie 

kierunkowe. Znajomość języka angielskiego 

na poziomie B2. Dobra znajomość MS Excel. 

Chęć rozwoju oraz zaangażowanie w 

wykonywaną pracę. Systematyczność oraz 

dobra organizacja pracy. Gotowość do 

wyjazdów zagranicznych. 

Szczecin

http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


109. 24.04.2017 www.pracuj.pl Invoice Administrator technik 

ekonomista 

Coordinate and control dispatch of electronic invoices to assigned 

customer portfolio as per guidelines provided by Customer 

Services and within the set performance timeframe. Complete a 

basic check on all invoices including delivery note, certificates, 

products and quantities supplied, prices, charges, discounts, 

etc…Liaise with the respective Customer Services regarding 

missing or doubtful supporting documentation. Provide first point 

of contact for Customer Services with regard to missing invoices 

and copy invoice requests. Escalate to respective Customer 

Services problems related to electronic invoices dispatch failure 

and late invoices /delivery receipt notes. Follow up 

complaints/non compliances through improvement/complaint 

system in place. 

Formal education in business/economics or 

finance studies or relevant working 

experience. Good command of English, both 

verbal and written. Computer literate. Good 

writing and reporting skills. Good learning and 

researching abilities. Good planning and 

organising skills. 

Survitec Marine Solutions - 

Stobno, Szczecin

110. 27.04.2017 www.pracuj.pl Księgowa/ Księgowy technik 

ekonomista 

weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, 

rozliczanie delegacji, księgowanie dokumentów zakupowych, 

rozliczanie wyciągów bankowych, uzgadnianie kont księgowych i 

sald z kontrahentami, inne zadania wynikające z bieżącej pracy.

wykształcenie min. średnie, doświadczenie w 

dziale księgowości, dokładność i 

systematyczność, znajomość pakietu MS 

Office. 

TRES Sp. z o.o., Hurtownia 

sprzętu AGD - Szczecin

111. 28.04.2017 www.pracuj.pl Specjalista ds. Księgowości 

(Zespół KPiR)

technik 

ekonomista 

prowadzenie obsługi księgowej Klientów w ramach Podatkowej 

Książki Przychodów i Rozchodów;obliczanie podatku 

dochodowego; sporządzanie deklaracji VAT, PIT; archiwizacja 

dokumentów.

około rok doświadczenia w pracy w biurze 

rachunkowym; umiejętność obliczania podatku 

dochodowego; doświadczenie w sporządzaniu 

deklaracji będzie dużym atutem; znajomości 

bieżących przepisów podatkowych; chęć 

dalszej nauki i rozwoju w obszarze 

podatkowym.

Tax Care S.A. Szczecin

112. 4.05.2017 www.pracuj.pl Asystent Spedytora technik logistyk podstawowa znajomość rynku 

transportowego, dobra organizacja pracy, 

znajomość języka obcego będzie dodatkowym 

atutem, komunikatywność, samodzielność w 

podejmowaniu decyzji, zdolności 

interpersonalne,  wykształcenie min. Średnie. 

Hit Transport Międzynarodowy 

i Spedycja Sp. z o.o. Sp.K. - 

Szczecin

113. 12.05.2017 www.pracuj.pl Opiekun kienta ds. wakacji technik obsługi 

turystycznej

1. Fascynują Cię wyjazdy i podróże?, 2. Łatwo 

przychodzi Ci rozmowa na tematy ciepłe i 

wakacyjne? 3. Lubisz ludzi? 4. Masz 

optymistyczne nastawienie do świata? 5. Masz w 

sobie energię południowca? 6. Marzy Ci się 

podróżowanie za bezcen, ze zniżką, po 

kosztach…? 7. Myślisz o zagranicznych 

szkoleniach i możliwości zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego w oparciu o umowę o 

pracę? 8. Swoim zaangażowaniem potrafisz 

docenić pracodawcę wysokich lotów? 9. 

Przyjemnością będzie dla Ciebie spełnianie 

wakacyjnych marzeń klientów?

Rainbow Tours - Szczecin

114. 12.05.2017 www.pracuj.pl Pracownik analizy i ewidencji 

danych

technik 

ekonomista 

sporządzenie analiz i raportów wynikających z realizacji zadań, 

administracja dokumentacją w projekcie (obsługa dokumentacji, 

weryfikację dokumentacji, harmonogramowanie, przepływ 

informacji), realizacja zadań związanych z odbiorem 

dokumentów, wprowadzanie danych do aplikacji, monitorowanie i  

raportowanie statusów projektu

obsługa PC oraz biegła znajomość MS Office 

(w szczególności: Excel, Outlook),  dbałość o 

szczegóły -  koncentracja na szczegółach przy 

zachowaniu wymaganych standardów, 

orientacja na wynik i jakość - podejmowanie 

działań zapewniających osiągnięcie 

założonych standardów jakościowych, 

umiejętność pracy w zespole, 

komunikatywność, planowanie pracy, 

realizacja zadań zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, prawo jazdy kat. B

THESAR-PRO Sp. z o.o. - 

Szczecin

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/


115. 12.05.2017 www.praca.pl About You - 

Doradztwo 

Personalne 

Pracownik Administracyjny technik 

ekonomista 

Wprowadzanie zamówień do systemu. Stałą opiekę nad nowymi 

jak i istniejącymi klientami. Uzupełnianie informacji w bazach 

danych. Współpraca z innymi działami firmy. Monitorowanie 

zamówień w systemie. Dbałość o dobry wizerunek firmy. Inne 

zadania zlecone przez zarząd. Kontrolowanie prawidłowego 

obiegu dokumentów.

Wykształcenie min. średnie. 

Komunikatywności oraz umiejętności pracy w 

zespole. Znajomości obsługi komputera na 

poziomie, który umożliwia swobodną prace. 

Dbałość o szczegóły i sumienność. 

Samodzielności oraz odpowiedzialności. Mile 

widziane doświadczenie na podobnym 

stanowisku.

Szczecin

116. 16.05.2017 www.pracuj.pl HRO 

Personnel 

Sp. z o.o.

Księgowa/Księgowy technik 

ekonomista 

Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych; 

Ewidencja księgowa dokumentów m. in. faktury zakupu, 

gospodarka magazynowa; produkcja, etc; Analiza warunków 

finansowych w umowach z kontrahentami oraz kontrola rozliczeń; 

Współtworzenie budżetu i analiza jego wykonania uwzględniająca 

standardy budżetowania; Bieżące raportowanie oraz analiza 

wyniku produkcyjnego kontraktu; Monitorowanie procesu 

płatności; Analiza dokumentacji kontraktu/ projektu od strony 

prawno-finansowej (gwarancje, terminy płatności, etc.); 

Sporządzanie analiz i raportów finansowych, a także dostarczanie 

informacji ekonomicznych o kontrakcie/ projekcie na potrzeby 

wewnętrzne organizacji.

Wykształcenie średnie ekonomiczne lub 

wyższe ekonomiczne; Minimum roczne 

doświadczenie w pracy na stanowisku 

księgowo-finansowym, mile widziane w branży 

budowlanej; Znajomość podstawowych zasad 

księgowych oraz przepisów podatkowych w 

połączeniu z praktyczną umiejętnością 

księgowania; Dobra znajomość pakietu MS 

Office – głównie MS Excel; Umiejętności 

analityczne; Samodzielność, 

odpowiedzialność, sumienność, 

zaangażowanie; Komunikatywność, 

umiejętność pracy w zespole.

Szczecin

117. 23.05.2017 www.pracuj.pl Młodszy Specjalista ds. 

Weryfikacji Faktur

technik 

ekonomista 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za 

codziennie wsparcie działu księgowości naszego Centrum Usług 

Wspólnych, a w szczególności za: weryfikację i kontrolę 

dokumentów księgowych, skanowanie dokumentów oraz ich 

monitoring w systemie, archiwizację dokumentów, obsługę 

klientów zagranicznych, współpracę z innymi zespołami w celu 

podtrzymania i rozwijania standardów organizacji

Szukamy osób, które: posiadają 

wykształcenie minimum średnie 

(preferowane wyższe lub w trakcie 

studiów), znają język angielski na 

poziomie B2, chcą się rozwijać i są 

zaangażowane w wykonywaną pracę, są 

systematyczne oraz dobrze 

zorganizowane, dobrze znają pakiet MS 

Office

Centrum Usług Wspólnych 

w Szczecinie 

118. 24.05.2017 www.pracuj.pl Recepcjonistka w hotelu technik obsługi 

turystycznej

dbanie o wysoki poziom zadowolenia klientów, przyjmowanie 

gości, obsługa maila

dyspozycyjność od zaraz, zaangażowanie w 

powierzone zadania, umiejętności 

organizacyjne i samodzielność w działaniu, 

komunikatywność i wysoka kultura osobista 

Pobierowo

119. 30.05.2017 www.praca.pl

Rezydent – Przedstawiciel 

Touroperatora (sezon 2017)

technik 

ekonomista 

120. www.praca.pl technik obsługi 

turystycznej

Prowadzenie transferów: lotnisko-hotel-lotnisko; Prowadzenie 

spotkań informacyjnych dla Klientów; Sprzedaż i prowadzenie 

wycieczek; Pomoc w komunikacji Klientów z hotelem i biurem 

kontrahenta; Przyjmowanie reklamacji i przekazywanie ich do 

rozpatrzenia przez biuro

POSZUKUJEMY dynamicznych, 

uśmiechniętych i dobrze zorganizowanych 

osób, potrafiących komunikować się w języku 

angielskim, z ogólną wiedzą o geografii świata 

i rynku turystycznym, gotowych podjąć pracę 

za granicą. Mile widziane doświadczenie 

w pilotażu lub obsłudze klienta. Wykształcenie 

o profilu turystycznym będzie dodatkowym 

atute

Coral Travel Poland jest 

częścią międzynarodowego 

koncernu turystycznego OTI 

Holding

121. 1.06.2017 www.praca.pl Logistyk / Magazynier, technik logistyk Będziesz odpowiedzialny za: gospodarowanie zasobami 

magazynowymi w sklepie; kontrolowanie towarów w czasie 

dostaw; realizację zamówień – w tym przygotowanie i wydawanie 

produktów klientowi; zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych 

produktów.

Jeżeli lubisz działać zespołowo; uśmiech to 

Twój klucz do budowania relacji; lubisz pracę z 

klientami; bierzesz odpowiedzialność za to co 

robisz; skrupulatność i dokładność to Twoje 

mocne strony; jesteś nastawiony na działanie, 

szukasz coraz lepszych rozwiązań; mile 

widziane osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

 Leroy Merlin Polska Sp. z 

o.o. , Szczecin Struga

http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
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http://www.praca.pl/
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122. 1.06.2017 www.praca.pl Rezydent – Przedstawiciel 

Touroperatora (sezon 2017)

technik obsługi 

turystycznej

Prowadzenie transferów: lotnisko-hotel-lotnisko, Prowadzenie 

spotkań informacyjnych dla Klientów, Sprzedaż i prowadzenie 

wycieczek, Pomoc w komunikacji Klientów z hotelem i biurem 

kontrahenta, Przyjmowanie reklamacji i przekazywanie ich do 

rozpatrzenia przez biuro. 

POSZUKUJEMY dynamicznych, 

uśmiechniętych i dobrze zorganizowanych 

osób, potrafiących komunikować się w języku 

angielskim, z ogólną wiedzą o geografii świata 

i rynku turystycznym, gotowych podjąć pracę 

za granicą. Mile widziane doświadczenie 

w pilotażu lub obsłudze klienta. Wykształcenie 

o profilu turystycznym będzie dodatkowym 

atutem.

Coral Travel Poland jest 

częścią międzynarodowego 

koncernu turystycznego OTI 

Holding

123. 7.06.2017 www.pracuj.pl księgowa/księgowy technik 

ekonomista 

Prowadzenie ewidencji dokumentów finansowych, cykliczne 

przygotowywanie rozliczeń, kontakt z Klientem, przygotowywanie 

sprawozdań, raportów, zestawień, opracowań, sporządzanie 

deklaracji CIT, PIT, ZUS.

    wiedza teoretyczna z zakresu obsługi 

ekonomiczno-finansowej,

    umiejętność biegłego posługiwania się 

komputerem i bardzo dobra znajomość 

pakietu Microsoft Office,

    zdolność szybkiego uczenia się obsługi 

programów komputerowych,

    odpowiedzialność i samodzielność,

    dokładność i umiejętność pracy pod presja 

czasu,

    dyspozycyjność i zaangażowanie,

    efektywna organizacja pracy.

DOM BEST Sp. z o.o. - 

Szczecin

124. 8.06.2017 www.praca.pl Specjalista ds. administracji 

magazynowej

technik logistyk Weryfikacja dokumentów magazynowych, przygotowywanie i 

wysyłanie raportów magazynowych, wprowadzanie danych do 

systemu, archiwizacja dokumentacji związanej z wykonywaniem 

powierzonych obowiązków, współpraca z działami w firmie (dział 

zakupów, dział sprzedaży)

biegła znajomość programów MS Office – 

głównie Excell, podstawowa znajomość 

procesów logistycznych, motywacja do pracy, 

rzetelne wykonywanie powierzonych 

obowiązków

Miejsce pracy: 

zachodniopomorskie / 

Warzymice koło Szczecina

125.
20.06.2017, 

7.07.2017
www.praca.pl

Kierownik Zmiany Recepcji / 

Front Office Service 

Manager

technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

wykształcenie min. średnie, biegła znajomość 

języka angielskiego, znajomość drugiego 

języka obcego w stopniu komunikatywnym, 

najchętniej niemieckiego, znajomość obsługi 

systemu operacyjnego Opera,  doświadczenie 

w pracy na recepcji min. 2 lata, otwartość na 

bezpośredni kontakt z gościem, entuzjazm w 

realizacji trudnych zadań. 

Radisson Blu - Szczecin

126. 21.06.2017 www.praca.pl Specjalista ds. transportu i 

logistyki

technik logistyk Organizacja transportów dla aut ciężarowych. Kontrola nad 

terminowością dostaw i czasu pracy kierowców. Planowanie 

transportów na terenie Niemiec, Belgii i Holandii. 

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

Mile widziana podstawowa znajomość języka 

niemieckiego. Min. 3 lata doświadczenia na 

podobnym stanowisku. Mile widziane 

doświadczenie w planowaniu transportu na 

trasach Polska-Niemcy. Znajomość giełd 

transportowych i dobra obsługa pakietu Office. 

Komunikatywność, odporność na stres i 

umiejętność organizacji pracy. 

Szczecin

127. 21.06.2017 www.praca.pl Księgowa / Księgowy technik 

ekonomista 

rowadzenie obsługi księgowej spółek z o.o., a w tym m.in.: 

prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań 

finansowych, rozliczenia podatkowe.

    dobra motywacji do pracy w księgowości,

    znajomość j. angielskiego lub niemieckiego,

    umiejętność pracy w zespole.

Biuro Księgowe,  SMOLEJ I 

SPÓŁKA – KSIĘGOWI I 

REWIDENCI Sp. z o.o. z 

siedzibą w Szczecinie

128. 21.06.2017 www.pracuj.pl
młodszy spedytor 

międzynarodowy
technik logistyk

chęć do nauki, zaangażowanie, motywacja do 

pracy
Optima logistics Group

129. 27.06.2017 www.praca.pl
Accountant - Finance 

Department

technik 

ekonomista 

Registration and postings of purchase invoices. Settlement of 

accounts for business trips. IC reconciliation. Posting internal 

vouchers. Monthly valuation of receivables and payables, 

Booking bank accounts. Payments. Managing documents flow. 

We expect that you have experience on a 

similar position (experience in production 

company would be an advantage). You have 

practical knowledge of accounting principles, 

tax law and have an economic background. 

Experience with Axapta system is a significant 

advantage, but not a requirement, as you will 

receive training. You must be able 

communicate in English, both written and 

verbal. You are flexible towards your daily 

activities and have excellent organizational 

skills.

LM Wind Power - Goleniów

http://www.praca.pl/
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130. 6.09.2017 kierownik magazynu technik logistyk

Organizowanie, koordynowanie i nadzór pracy w magazynie. 

Dbanie o prawidłowy przebieg procesów magazynowych. 

Kontrola stanów magazynowych. Współpraca z innymi działami 

firmy. 

Doświadczenie w zarządzaniu magazynem. 

Doświadczenie w zarządzaniu grupą 

pracowników. Znajomość organizacji pracy w 

magazynach wysokiego składowania. 

Dyspozycyjność. Znajomość procedur ISO w 

magazynach.

zachodniopomorskie / 

Szczecin

131. 6.09.2017 amazon.com.pl pracownik magazynu technik logistyk
Amazon Fulfillment Poland 

spółka z o.o.  - Kołabaskowo

Pracownikom stałym 

Amazon oferujemy:     

Atrakcyjną stawkę 

godzinowa.     Bonus do 

15%.     Prywatną opiekę 

medyczną.     

Ubezpieczenie na życie.     

Kartę Multisport.     26 dni 

płatnego urlopu.     Pracę 

przez 4 dni w tygodniu po 

10 godzin. Bezpłatny 

transport do i z pracy!.

132. 11.09.2017 www.praca.pl
Junior Accountant z językiem 

niemieckim

technik 

ekonomista 

Wykonywanie podstawowych obowiązków księgowych w jednym 

z naszych teamów. Nauka funkcjonalności programów Excel i 

SAP. Dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań. 

Dążenie do osiągania założonych celów. Uczestnictwo w 

udoskonalaniu procesów. 

Wykształcenie średnie lub wyższe. Dobra 

znajomość języka niemieckiego i angielskiego. 

Umiejętność pracy w grupie i analitycznego 

myślenia. Zainteresowanie tematyką 

księgową. 

METRO SERVICES to 

nowoczesne centrum 

świadczące usługi finansowo-

księgowe na rzecz METRO 

GROUP.

Możliwość podjęcia pracy w 

niepełnym wymiarze czasu. 

Szeroki pakiet 

profesjonalnych szkoleń - 

procesowych, 

narzędziowych, miękkich. 

Możliwość poszerzenia 

horyzontów językowych i 

kulturowych. Realne 

możliwości rozwoju. Pracę 

w profesjonalnym, 

przyjaznym zespole. Dobre 

wynagrodzenie i bogaty 

pakiet socjalny (opieka 

medyczna, karta sportowa 

etc.). Szansę poszerzania 

wiedzy i doświadczenia w 

różnych obszarach 

księgowości. Bezpłatny 

parking, a tuż obok centrum 

handlowe z restauracjami i 

rabatami dla pracowników. 
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Zastępca Kierownika ds. 

Konferencji i Bankietów

technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

Nadzór nad realizacją ofert konferencyjnych, bankietowych i 

hotelowych. Organizacja, obsługa i nadzór nad przebiegiem 

organizowanych imprez. Wysoki standard obsługi, zgodny z 

wymogami marki. Nadzór nad pracą zespołu kelnerów. Ścisła 

współpraca z działem Kuchni i działem Sprzedaży by zapewnić 

całkowitą satysfakcję klienta

Wykształcenie minimum średnie. Bardzo 

dobra znajomość języka angielskiego. 

Doświadczenie na analogicznym stanowisku 

w hotelu. Doświadczenie przy organizacji i 

zarządzaniu weselami jest dużym atutem. 

Umiejętność kierowania zespołem. 

Umiejętność nawiązywania i podtrzymywanie 

relacji z gośćmi. Rozwinięte zdolności 

organizacyjne. Sprawność w pracy pod presją 

czasu i zadań. Znajomość zasad HACCP. 

Irlandia Pomoc w relokacji

http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
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Kierownik Działu Recepcji

technik 

hotelarstwa/techni

k obsługi 

turystycznej

doświadczenia na podobnym stanowisku pracy zdobytego w 4* 

lub w 5* hotelu, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, 

znajomość innych języków mile widziana, wykształcenia w 

zakresie turystyki i rekreacji lub hotelarstwa mile widziane, 

wysoka kultura osobista, orientacji na wysoką jakość obsługi 

gości, samodzielności w działaniu i doskonałej organizacji pracy. 

Irlandia

stałe zatrudnienie na 

warunkach irlandzkich – 

irlandzki pracodawca, 

szkolenia stanowiskowe 

zawodowe, możliwość 

rozwoju zawodowego, 

pracę w stabilnej i 

prestiżowej firmie,  pracę 

opartą na wzajemnym 

szacunku i miłej atmosferze, 

pomoc w relokacji

http://www.praca.pl/

