
Ilość ofert 

pracy od 

grudnia 

2016

data 

ukazania 

się 

ogłoszen

ia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutując

a (jeśli 

podano)

nazwa stanowiska kierunek obowiązki wymagania firma zatrudniająca 

jeśli podano/miejsce 

zatrudnienia

Oferują:

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. 

PRACA DLA NASZYCH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

http://www.praca.pl/


133. 11.09.2017 www.praca.pl
Action 

Recruitment

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

134. 11.09.2017 www.praca.pl
Action 

Recruitment
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/
http://www.praca.pl/


Ilość ofert 

pracy od 

grudnia 

2016

data 

ukazania 

się 

ogłoszen

ia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutując

a (jeśli 

podano)

nazwa stanowiska kierunek obowiązki wymagania firma zatrudniająca 

jeśli podano/miejsce 

zatrudnienia

Oferują:

135 15.09.2017 www.praca.pl Unikadr - 

Rekrutacja, 

Szkolenia, 

Doradztwo

Administrator ds. obsługi 

rachunków z językiem 

niemieckim

technik 

ekonomista

Weryfikacja i przygotowanie dokumentacji Klienta. Dbałość o 

prawidłowy i terminowy obieg dokumentów. Wprowadzanie 

danych do systemów informatycznych.

Wykształcenie min. średnie. Znajomość 

języka niemieckiego w mowie i w piśmie w 

stopniu min. B2 warunek konieczny. 

Znajomość pakietu MS Office – warunek 

konieczny. Doświadczenie w administracji – 

mile widziane. Samodzielność, dokładność i 

sumienność w wykonywaniu pracy. 

Szczecin Stabilne zatrudnienie, 

bogaty pakiet benefitów.

136 15.09.2017 www.praca.pl Paretti Księgowa/Księgowy ds. 

Rozliczeń Magazynu

technik 

ekonomista

Praca na stanowisku Księgowa/Księgowy w międzynarodowej 

firmie. Prowadzenie ewidencji magazynowej materiałów 

technicznych. Terminowe rozliczanie faktur zakupu materiałów. 

Ewidencję środków trwałych i środków trwałych w budowie w 

systemie ewidencji SAP. Sporządzanie raportów ewidencji 

materiałowej dla zarządu firmy. Efektywną współpracę z innymi 

wydziałami jednostki produkcyjnej w celu terminowego i 

dokładnego przekazywania danych niezbędnych do 

przygotowania dokumentacji księgowych. 

Wykształcenie min. średnie ekonomiczne 

(finanse/księgowość/rachunkowość), 

Doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku - mile widziane w firmie 

produkcyjnej, Dobra znajomość języka 

angielskiego, co najmniej na poziomie B2 

(znajomość języka niemieckiego będzie 

dodatkowym atutem), Dobra znajomość 

środowiska MS Office. Znajomość systemu 

SAP moduł FI/CO. Znajomość przepisów 

prawa w szczególności: Ustawy o 

rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów 

i usług. Znajomość zasad ewidencji 

gospodarki magazynowej i zasad 

przeprowadzania inwentaryzacji. Znajomość 

zasad ewidencji i prowadzenia środków 

trwałych. Wysoka motywacja do pracy, 

terminowość oraz dokładność. 

6-miesięczny kontrakt z 

możliwością pracy na stałe, 

Możliwość zdobycia 

doświadczenia w 

międzynarodowej firmie w 

Murowie. Atrakcyjne 

wynagrodzenie stałe i 

premiowe. Zakwaterowanie. 

Możliwość rozwoju

137 19.09.2017 www.pracuj.pl Accountant in AP & AR 

Department

technik 

ekonomista

AP Department: booking and reconciliation of bank accounts, 

contact with external and internal clients, investigate, propose 

and execute the implementation of further P2P process 

improvements, customer service: dealing with e-mail and phone 

queries, maintaining a regular relationship with suppliers and 

client, provide relevant reporting, validate data and analytics.   AR 

Department: post incoming payments (domestic and foreign) and 

collect unpaid invoices with attention to detail, monitor of 

customer’s orders, payment terms and risk factors for different 

entities, post all relevant accounting transactions of month end 

close process, processing of direct debit, processing payments 

from collection agencies.

    fluent German and very good English,

    excellent communication and interpersonal 

skills,

    ability to work under pressure,

    Microsoft Office skills (Excel, Outlook),

    high accuracy and focus on details.

Szczecin working in modern and 

friendly international 

environment, professional 

development, the 

opportunity to participate in 

training and language 

courses, an induction 

training that will allow you to 

smoothly transition into your 

new role, interesting career 

path in a successful well-

established organization, 

employment contract, 

attractive benefits. 

138 19.09.2017 www.pracuj.pl Junior 

Accountant/Accountant (1/2, 

3/4 etatu)

technik 

ekonomista

wykonywanie wyznaczonych zadań związanych z obsługą 

klienta w jednym z zespołów operacyjnych (AR, reporting, 

środki trwałe, księga główna), dbałość o skuteczność i 

terminowość wykonywanych zadań, współpraca z 

zagranicznymi klientami, zaangażowanie w realizację celów 

zespołu oraz indywidualnych, zachowywanie zgodności z 

obowiązującymi procedurami. 

wykształcenie średnie lub wyższe, najlepiej 

kierunkowe, bardzo dobra znajomość język 

angielskiego, mile widziana znajomość 

innego języka europejskiego (niemiecki, 

rumuński), zdolności analityczne, 

samodyscyplina i zdolność do pracy pod 

presją czasu, umiejętność szybkiego 

uczenia się, mile widziane podstawy 

wiedzy księgowej/ doświadczenie w 

księgowości. 

Metro Group to jedna z 

największych 

międzynarodowych grup 

handlu detalicznego na 

świecie.

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


139 22.09.2017 www.praca.pl HR 

GlassVision 

jest firmą 

Doradztwa 

Personalnego

,

Spedytor Międzynarodowy 

FTL i LTL

technik logistyk Organizacja i nadzór cyklu transportowego w zleceniach 

międzynarodowych. Realizacja zleceń transportowych dziennie 

oraz ustalanie warunków usług spedycyjnych oraz warunków 

transportu. Monitorowanie stanu realizacji zleceń oraz 

terminowości realizowanych usług oraz tworzenie ofert i wycen 

transportowych. Realizacja założeń budżetowych. Nadzór nad 

optymalnym wypełnieniem przestrzeni ładownej. Bieżąca obsługa 

Klienta i rozwijanie nawiązanych relacji. Preferowane 

wykształcenie wyższekierunkowe. 

Doświadczenie w spedycji FTL i LTL w ruchu 

międzynarodowym (minimum 3 lata). Bardzo 

dobra znajomość zagadnień i dokumentacji 

związanej z transportem. Umiejętność 

organizacji pracy i umiejętność planowania 

oraz wysoka odpowiedzialność za realizacje 

zadań. Znajomość i swobodne poruszanie się 

po giełdach transportowych. Bardzo dobra 

znajomość języka angielskiego w mowie 

i piśmie, ewentualnie inny dodatkowy język 

jak: niemiecki, hiszpański, włoski. 

Atrakcyjne zarobki złożone 

z wynagrodzenia 

zasadniczego oraz czytelny 

pakiet premiowy. Stabilne 

zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę na czas 

nieokreślony po okresie 

próbnym. Atrakcyjne 

benefity dodatkowe jak: 

prywatna opieka medyczna, 

karta MultiSport i inne. 

Rozwój kariery zawodowej 

oparty na budowaniu 

swoich kompetencji poprzez 

kontakty 

z międzynarodowymi 

podmiotami i atrakcyjnymi 

rozwiązaniami branżowym

140 28.09.2017 www.pracuj.pl barista technik 

hotelarstwa

obsługa gości kawiarni oparta na gościnności i przyjaznych 

relacjach, przygotowywanie kaw i innych produktów dostępnych 

w naszych kawiarniach, troska o wizerunek swojego miejsca 

pracy poprzez dbałość o standardy i czystość w kawiarni

zaangażowania, entuzjazmu, łatwości 

nawiązywania kontaktów, chęci zdobywania 

nowej wiedzy, odkrywania świata kawy i 

rozwoju swoich umiejętności

Barista Costa Cafe Szczecin

141 29.09.2017 www.praca.pl Specjalista ds. 

administracyjnych

technik 

ekonomista

nadzór nad obiegiem dokumentów, współpraca z księgowością w 

zakresie bieżącej obsługi księgowo-kadrowej, obsługa zamówień 

od klientów, koordynacja zaopatrzenia, kontakt z klientami 

zagraniczymi.

sprawna obsługa komputera i narzędzi 

internetowych, biegła znajomość języka 

angielskiego, skrupulatność i umiejętność 

organizowania pracy, mile widziana 

znajomość zagadnień związanych z kadrami, 

mile widziane prawo jazdy kat. B, mile 

widziana znajomość systemów ERP. 

Police wynagrodzenie na start 

4250 zł brutto, umowę o 

pracę, comiesięczne 

bonusy, pracę w 

dynamicznie rozwijającej się 

firmie,  możliwość rozwoju 

zawodowego.

142 5.10.2017 www.praca.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? 

Szczecin Oferujemy:     umowę o 

pracę w stabilnej firmie z 

możliwością rozwoju 

również w ramach innych 

Działów

    wynagrodzenie 

adekwatne do kwalifikacji 

oraz systembonusowy 

oparty na wynikach 

sprzedażowych

    pracę w niewielkich 

zespołach z fantastycznymi 

ludźmi

    pracę w biurach podróży 

zlokalizowanych w 

największych centrach 

handlowych w Polsce

    szeroki pakiet 

profesjonalnych szkoleń

    liczne wyjazdy typu study 

tour oraz atrakcyjne oferty 

na produkty TUI

    szeroki pakiet socjalny, w 

tym m.in. bezpłatna opieka 

medyczna, dofinansowanie 

zajęć językowych, karty 

Multisport oraz 

ubezpieczenia na życie

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


143 5.10.2017 www.praca.pl Pracownik Centrum 

Logistycznego

technik logistyk Kompletowanie zamówień. Staranne przestrzeganie procedur i 

przepisów bhp.

Wysoka motywacja do pracy, Dobra 

organizacja pracy, Gotowość do pracy w 

systemie zmianowym, Nastawienie na 

osiągnięcie celu, Książeczka sanitarno-

epidemiologiczna.

Motaniec - Netto Atrakcyjne wynagrodzenie 

(pensja + premia w 

systemie akordowym),  

Umowę o pracę na pełen 

etat, Szkolenie 

uprawniające do obsługi 

wózków niskiego unoszenia, 

Obiady za 1 zł, Bogaty 

system socjalny, Miłą 

atmosferę pracy, Możliwość 

rozwoju zawodowego i 

podnoszenia kwalifikacji

144 5.10.2017 www.praca.pl Shipping Specialist technik logistyk Coordinate the routing of import and export bookings with airline 

and ocean carriers. Prepare all necessary shipping 

documentation related to international bookings and process all 

import/export documentation to clearing agents to include: 

(HAWB's, MAWB's, AES's, Manifest, Shipping Instructions, Bill of 

Ladings, and Certificate of Origin, etc.). Ensure files contain all 

necessary document according to customer instructions. Track 

and trace shipments, researching and resolving any issues 

regarding  shipping discrepancies, communicate timely 

correspondence back to customers. Act as a liaison with Custom 

Brokers and agents, along with Ocean and Air Terminal 

Operators. Address and resolve any issues with lost, damaged or 

delayed shipments. Provide updates to customers. Reporting and 

updating information regarding shipping (using Excel, Microsoft 

Dynamics AX and CRM). Booking shipments, both import and 

export.

Fluent English, both verbally and writing 

(essential condition), Computer literacy (MS 

Office- Excel especially); Experience with 

Axapta or another ERP system (would be an 

advantage). Experience: 1-3 year in shipping.

3Shape Poland Sp. z o.o. in 

Szczecin

Job in a leading global 

Company. Participation in 

creating market-leading 

technology products for 

customers around the 

world. Lots of interesting 

challenges that will require 

your technical, analytical 

and communicative skills. 

Personal growth and 

development. Work in 

unique professional, friendly 

and supportive 

environment. Attractive 

benefit package. 

145 5.10.2017 Asystent/ka Działu 

Księgowości

technik 

ekonomista

dbanie o prawidłowy obieg dokumentów księgowych, 

wprowadzanie danych do systemu finansowo–księgowego w 

oparciu o dokumenty źródłowe, przygotowywanie not księgowych, 

prowadzenie rozrachunków i uzgadnianie wyznaczonych kont, 

przygotowywanie przelewów bankowych, archiwizacja 

dokumentów.       

wykształcenie ekonomiczne, szkoła/studia o 

kierunku księgowo-finansowym, mile widziana 

znajomość programu Symfonia FK., 

znajomość oprogramowania MS Office, w tym 

bardzo dobra znajomość programu Excel, 

bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

umiejętność analitycznego myślenia oraz 

analizowania danych liczbowych, 

systematyczność, obowiązkowość, 

dokładność i terminowość w wykonywaniu 

powierzonych obowiązków, komunikatywność 

i samodzielność,  umiejętność współpracy z 

innymi pracownikami.

Szczecin atrakcyjne wynagrodzenie, 

pakiet relokacyjny i pomoc 

w znalezieniu lokum, pakiet 

opcji na akcje firmy, 

elastyczne godziny pracy, 

typ umowy dostosowany do 

Twoich potrzeb, pracę z 

doświadczonym, 

międzynarodowym 

zespołem w świetnej 

atmosferze,  świeże owoce i 

zimne napoje każdego dnia, 

dostęp do czytników Kindla 

z branżowymi e-bookami i 

oczywiście: prywatną 

opiekę medyczną dla Ciebie 

i rodziny, ubezpieczenie na 

życie, kartę Multisport oraz 

imprezy integracyjne.

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


146 5.10.2017 www.praca.pl Junior Accountant with 

English

technik 

ekonomista

We are looking for the team-player who wants 

to join our Polish office to face the invoices, 

bills, scales and other challenges of finances. 

Your daily duties will include: first line support 

and contact with customers and business 

partners, processing and reconciliation of 

sales invoices, resolving issues related to 

prices and services, working in ERP system. It 

would be great if you had an accounting 

background, but don’t worry – it is not 

necessary. It is important that you are open-

minded, collaborative and willing to learn. We 

are requiring two things without which you 

cannot work here: good Excel skills and a very 

good command of English (B2+).

Global Wind Service (GWS) - 

Szczecin

A temporary agreement for 

twelve months period with 

an option for indefinite 

employment depending on 

our future needs. From time 

to time the opportunity to 

work  at home, because 

everyone has their own 

issues to deal with. 

Diversity – we work with 

different people,  so we can 

never complain about 

boredom. Each day 

confronts us with new 

challenges. Training – a 

good and harmonious 

working team deserves 

some days of training, 

which  is a chance to 

develop our skills. Last but 

not least – friendly and 

supportive colleagues in a 

comfortable workplace, 

private health care and 

group insurance

147 7.10.2017 www.pracuj.pl Specjalista ds. Obsługi 

Logistycznej w Magazynie 

Logistycznym

technik logistyk Twoim zadaniem będzie dbanie o zadowolenie Klienta poprzez 

ciągłe doskonalenie procesów obsługi

Jeśli: posiadasz dobrą znajomość języka 

angielskiego w mowie i piśmie, znasz 

zagadnienia gospodarki magazynowej w 

środowisku częstych zmian czujesz się „jak 

ryba w wodzie", potrafisz mówić rzeczowo i w 

zrozumiały sposób, lubisz pracować w 

zespole, potrafisz zorganizować swój czas 

pracy, jesteś gotowy do zmianowej pracy, 

masz wykształcenie minimum średnie, 

preferowane wyższe, masz doświadczenie na 

podobnym stanowisku, rzadko poddajesz się 

przed ukończeniem zadania, pakiet Microsoft 

Office nie ma przed Tobą tajemnic, masz już 

doświadczenie w pracy z wymagającymi 

Klientami - przyjdź do nas. 

Goleniów (okolice), Szczecin 

(okolice), Łozienica (pow. 

goleniowski)

różnorodne wyzwania w 

trakcie pracy, możliwość 

wszechstronnego rozwoju 

poprzez udział w projektach, 

w szkoleniach i wymianę 

doświadczeń, przyjazną 

atmosferę w pracy i 

możliwość udziału w 

programie wolontariatu 

Pracowniczego, 

dofinansowanie do 

prywatnej opieki medycznej 

oraz zajęć sportowo-

rekreacyjnych

148 10.10.2017 www.pracuj.pl Warehouse Coordinator technik logistyk coordinating various components of shipments, responding to 

daily email requests regarding orders, releasing and approving 

incoming orders in the system, assuring a professional and clear 

communication towards other departments, coordinating 

information flow between the warehouse and other departments, 

preparing weekly and monthly KPI reports regarding shipments, 

formulating new processes for the operations team, additional ad-

hoc, administrative tasks constantly self-improving and self-

organizing

communicative English and basic German 

skills, well-organised, good time managing 

skills, able to set priorities, not afraid to take 

decisions by your own under time pressure, 

fast learner and focused on details,  previous 

experience in working at an e-commerce 

company will be an advantage, previous 

experience in logistics is not obligatory

mycs means creating furniture 

you love - exactly the way you 

want it! Our office, located in 

Szczecin – Dąbie 

Join mycs and: have a great 

opportunities for 

professional growth, work 

with full-time contract work 

in a stable and dynamically 

developing company, use 

our social benefits

149 10.10.2017 www.praca.pl Headhunters Spedytor technik logistyk Organizacja spedycji międzynarodowej. Planowanie i ustalanie 

warunków transportu. Aktywne i skuteczne poszukiwanie nowych 

klientów i firm przewozowych

Wykształcenie średnie/ wyższe. Min. rok 

doświadczenia w branży spedycyjnej. 

Znajomość języka angielskiego - poziom 

średniozaawansowany. Mile widziana 

znajomość j niemieckiego, hiszpańskiego, 

francuskiego, włoskiego. Dobra znajomość 

obsługi komputera. Znajomość giełd 

transportowych. Komunikatywność, odporność 

na stres, asertywność, umiejętność pracy w 

zespole, umiejętność negocjacji

Szczecin Stabilne zatrudnienie. Praca 

w godz. 08:00-16:00. 

Możliwość rozwoju i 

awansu, system szkoleń 

wewnętrznych i 

zewnętrznych. Niezbędne 

narzędzia pracy (telefon, 

komputer).  Atrakcyjny 

system prowizyjny i 

premiowy. Opieka 

medyczna

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


150 www.pracuj.pl Unikadr - 

Rekrutacja, 

Szkolenia, 

Doradztwo

Administrator ds. obsługi 

rachunków z językiem 

niemieckim

technik 

ekonomista

Administracja związana z operacjami finansowymi. Sprawdzanie 

kompletności oraz poprawności dokumentów. Wprowadzanie 

danych do systemów informatycznych. Oznaczanie formularzy 

zgodnie z przyjętymi normami. Przygotowywanie umów 

kredytowych wg. schematu i indywidualnych potrzeb Klienta. 

Sporadyczny kontakt mailowy/ listowny/ telefoniczny ze 

współpracującymi jednostkami. 

Wykształcenie min. średnie. Znajomość 

języka niemieckiego  min. B1 -  warunek 

konieczny. Znajomość pakietu MS Office – 

warunek konieczny. Doświadczenie w 

administracji – mile widziane. Znajomość 

języka angielskiego – mile widziana. 

Samodzielność, dokładność i sumienność w 

wykonywaniu pracy. 

Szczecin Stabilne zatrudnienie. 

Bogaty pakiet benefitów

150 16.10.2017 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. Dobra 

znajomość języka angielskiego. Umiejętność 

pracy w grupie i analitycznego myślenia. 

Zainteresowanie tematyką księgową. 

METRO GROUP jest jedną 

z największych 

międzynarodowych firm handlu 

detalicznego na świecie. 

Wszystkie sieci handlowe, 

m.in. Makro Cash and Carry, 

zajmują wiodące pozycje na 

rynku. METRO SERVICES to 

nowoczesne centrum 

świadczące usługi finansowo-

księgowe na rzecz METRO 

GROUP - Szczecin

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. 

151 26.10.2017 www.praca.pl Accountant technik 

ekonomista

Processing purchase invoices in Microsoft Dynamics AX – 

scanning, sending for approval, tracking and posting. Preparing 

payments to suppliers and posting bank account statements. 

Issuing monthly intercompany invoices. Verifying and settling 

balances with suppliers/customers. Sending 

statements/reminders to customers. Reconciliation of bank 

accounts. Reconciliation of designated G/L accounts. 

Cooperation and support for other departments. 

Good English skills, spoken and writing.  You 

are familiar with ERP systems and excellent at 

Excel. You pay attention to details together 

with an analytical way of thinking. You have at 

least 2 years of experience on similar position. 

Experience from an international organization 

with contact to foreign customers will be an 

advantage but not needed. Knowledge of 

Microsoft Dynamics AX will be an advantage. 

3Shape's business is 

constantly growing and 

becoming more and more 

complex, the same goes for 

Finance Department in 

3Shape Poland Sp. z o.o. in 

Szczecin.

Job in Global Leader 

Company. Participation in 

creating market-leading 

technology products for 

customers around the 

World. Stable employment 

conditions (contract of 

employment). Lots of 

interesting challenges that 

will require your technical, 

analytical and 

communicative skills.  

Personal growth and 

development. English 

classes. Private medical 

care (for employees and 

family members). Multi 

Sport Cards. Company 

events.

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


152 29.10.2017 www.praca.pl Kierownik Działu Recepcji technik 

hotelarstwa, 

technik obsługi 

turystycznej

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie 

obsługi gości hotelowych na najwyższym poziomie, planowanie, 

zarządzanie, nadzorowanie pracy zespołu pracowników.

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. Samodzielności w działaniu i 

doskonałej organizacji pracy. Orientacji na 

wysoką jakość obsługi gości

Irlandia - Dublin, Pracodawca: 

Hotel 5*/4*

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. 

Wynagrodzenie: €35,000 

rocznie (ok 144,000PLN). 

Wsparcie w relokacji

153 29.10.2017 www.praca.pl Recepcjonista/ka Hotelowy/a technik 

hotelarstwa, 

technik obsługi 

turystycznej

Dla naszego klienta, 4* hotelu w Dublinie, poszukujemy 

energetycznej, uwielbiającej kontakt z ludźmi osoby do pracy na 

stanowisku Recepcjonista/ka.

Wymagane jest doświadczenie w pracy w 

recepcji hotelowe, bardzo dobra znajomość 

języka angielskiego, znajomość systemu 

hotelowego - OPERA lub podobnego.

Miejsce pracy: 

zachodniopomorskie / Irlandia

Oferujemy konkurencyjne 

wynagrodzenie i doskonałe 

warunki pracy i pomoc w 

relokacji.

154 29.10.2017 www.pracuj.pl Specjalista ds. Spedycji technik logistyk tworzenie raportów, analiz i zestawień, koordynacja 

harmonogramów dostaw, planowanie i sporządzanie protokołów, 

kontakt z kontrahentami.

doświadczenie w branży TSL (Transport

Spedycja Logistyka) min. 1 rok, dobra

znajomość języka niemieckiego lub

angielskiego - WARUNEK KONIECZNY,

samodzielność, komunikatywność, dobra

organizacja pracy, mile widziana znajomość

branży transportu ponadgabarytowego. 

Szczecin stabilne zatrudnienie w 

oparciu o umowę o 

pracę, możliwość 

regularnego uzyskiwania 

atrakcyjnych premii, 

możliwość rozwoju 

zawodowego

155 02.11.2017 www.praca.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 

Majorkę. Potrafisz budować trwałe relacje z 

Klientem? Motywują Cię dodatki wypracowane 

przez efektywną sprzedaż? A dodatkowo (mile 

widziane) masz doświadczenie na podobnym 

stanowisku? 

Szczecin umowę o pracę w stabilnej 

firmie z możliwością 

rozwoju również w ramach 

innych Działów, 

wynagrodzenie adekwatne 

do kwalifikacji oraz 

systembonusowy oparty na 

wynikach sprzedażowych, 

pracę w niewielkich 

zespołach z fantastycznymi 

ludźmi, pracę w biurach 

podróży zlokalizowanych w 

największych centrach 

handlowych w Polsce, 

szeroki pakiet 

profesjonalnych szkoleń, 

liczne wyjazdy typu study 

tour oraz atrakcyjne oferty 

na produkty TUI, szeroki 

pakiet socjalny, w tym m.in. 

bezpłatna opieka 

medyczna, dofinansowanie 

zajęć językowych, karty 

Multisport oraz 

ubezpieczenia na życie. 

156 6.11.2017 www.pracuj.pl doradca klienta technik obsługi 

turystycznej

Fascynują Cię wyjazdy i podróże?, lubisz ludzi 

i masz optymistyczne nastawienie do świata, 

przyjemnością będzie dla Ciebie spełnianie 

wakacyjnych marzeń Klientów, jesteś osobą k 

o m u n i k a t y w n ą, energiczną i pełną pasji,  

jesteś odpowiedzialny i wyróżniasz się 

inicjatywą, marzysz o podróżowaniu po 

świecie, chcesz pracować w oparciu o umowę 

o pracę.

Rainbow Tours - Szczecin zagraniczne szkolenia i możliwość 

zdobycia cennego doświadczenia, 

wynagrodzenie podstawowe + 

premie, przyjazną atmosferę w 

pracy i wyjątkowy zespół, 

nietuzinkowy system benefitów 

ułatwiających Twój rozwój, zniżki 

na wyjazdy zagraniczne dla 

Ciebie i Twojej rodziny. 

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


157 6.11.2017 www.praca.pl Headhunters spedytor technik logistyk Organizacja spedycji międzynarodowej. Planowanie i ustalanie 

warunków transportu. Aktywne i skuteczne poszukiwanie nowych 

klientów i firm przewozowych

Wykształcenie średnie/ wyższe. Min. rok 

doświadczenia w branży spedycyjnej. 

Znajomość języka angielskiego - poziom 

średniozaawansowany. Mile widziana 

znajomość j niemieckiego, hiszpańskiego, 

francuskiego, włoskiego. Dobra znajomość 

obsługi komputera. Znaj

Szczecin Stabilne zatrudnienie. Praca 

w godz. 08:00-16:00. 

Możliwość rozwoju i 

awansu, system szkoleń 

wewnętrznych i 

zewnętrznych. Niezbędne 

narzędzia pracy (telefon, 

komputer).  Atrakcyjny 

system prowizyjny i 

premiowy. Opieka 

medyczna

158 15.11.2017 www.praca.pl Agencja 

Zatrudnienia 

KS Service 

Sp.z o.o

Asystent w Dziale 

Księgowym

technik 

ekonomista

ewidencja faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich 

kontrola pod względem formalno- rachunkowym, bieżąca 

ewidencja faktur w celu zlokalizowania nieprawidłowości, 

księgowanie faktur kosztowych i zakupowych oraz wyciągów 

bankowych

Jeśli jesteś młodą, dynamiczną i ambitna 

osobą, poszukujesz pracy w księgowości, ale 

jesteś dopiero na początku swojej kariery 

zawodowej, to ta oferta skierowana jest 

właśnie do Ciebie. Do naszego zespołu 

poszukujemy osoby z podstawową 

znajomością z dziedziny rachunkowości oraz z 

analitycznym myśleniem. Podstawowa 

znajomość dekretacji faktur zakupowo 

sprzedażowych

Szczecin Oferujemy pracę od 

poniedziałku do piątku w 

godzinach 08:00-16:00, 

elastyczne zasady 

współpracy oraz możliwość 

zdobycia wiedzy i 

doświadczenia z dziedziny 

księgowości.

159 21.11.2017 www.praca.pl Analityk dostaw technik logistyk Analizę rotacji asortymentu oraz sprzedaży poszczególnych 

produktów; Utrzymanie wskaźnika rotacji stanów magazynowych 

poniżej określonego poziomu; Utrzymywanie stałej dostępności 

towarów do dystrybucji; Obniżanie ilości zainwestowanych 

środków w produkty poprzez minimalizowanie stoków 

magazynowych; Współpracę z działem zakupów oraz z centrum 

logistycznym w celu optymalizacji przepływu towarów przez 

magazyny centralne; Monitorowanie terminów przydatności do 

spożycia w magazynach; Monitorowanie stanów magazynowych; 

Współpracę z dostawcami; Zapewnienie poprawności zamówień 

generowanych przez system sap F&R; Realizację zadań z 

zachowaniem procedur i przepisów obowiązujących w netto; 

Wykonanie innych poleceń przełożonego, związanych z 

wykonywaną pracą.

Znajomość podstaw logistyki; Obsługa 

komputera w zakresie MS Office oraz 

programów wewnętrznych; Znajomość 

systemów sap będzie dodatkowym atutem; 

Umiejętność prowadzenia rozmów 

telefonicznych z dostawcami; Dokładność; 

Logiczne, analityczne i perspektywiczne 

myślenie; Samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność; Systematyczność i dobra 

organizacja pracy; Komunikatywna znajomość 

języka angielskiego; Doświadczenie w handlu 

detalicznym lub logistyce; Umiejętność pracy 

w zespole; Wykształcenie minimum średnie.

Motaniec - Netto Pracę w firmie zarządzanej 

według wysokich 

standardów; Atrakcyjny 

system wynagrodzeń; Duże 

możliwości rozwoju; 

Stabilne warunki 

zatrudnienia.

160 29.11.2017 www.praca.pl Pracownik Recepcji i 

Rezerwacji

technik 

hotelarstwa

Obsługa gości hotelowych w recepcji hotelu, Obsługa klientów 

hotelu, ich rezerwacji oraz płatności. Obsługa klientów hotelu, ich 

rezerwacji oraz płatności. Oferowanie naszym gościom 

najwyższej jakości obsługi i komfortowego pobytu w naszym 

hotelu.

POSZUKUJEMY: Osoby gościnnej i miłej, 

pełnej optymizmu w codziennej pracy. 

Gotowej pracować w zespole podobnych, 

zaangażowanych ludzi. Umiejącej posługiwać 

się językiem angielskim w stopniu 

przynajmniej umożliwiającym codzienną 

komunikację. Z ciekawą osobowością. 

Potrafiącej przekuwać swą pracę w pasję. 

IBIS BUDGET SZCZECIN Umowę o pracę. 

Interesującą, dynamiczną 

pracę, pełną wyzwań. 

Możliwości rozwoju 

w ramach funkcjonującego 

systemu szkoleń 

i konkursów w ramach sieci 

hoteli należących do marek 

ACCOR. Pakiet świadczeń 

socjalnych i opieki 

medycznej

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


161 4.12.2017 www.pracuj.pl Pracownik ds. 

Administracyjno-księgowych

technik 

ekonomista

księgowanie wpłat od klientów, dekretację i ewidencję księgową 

dokumentów, prowadzenie spraw administracyjnych, wsparcie 

działu księgowego w bieżących pracach, nadzór nad 

ubezpieczeniami firmy

dobra znajomość języka, wykształcenie 

średnie lub wyższe (mile widziane 

kierunkowe), dobra organizacja pracy własnej, 

samodzielność, dokładność i 

odpowiedzialność, otwartośc na nowe 

wyzwania, chęć poszerzania wiedzy

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.

stabilną i ciekawą pracę w 

dynamicznie rozwijającej się 

firmie w branży e-

commerce, zatrudnienie w 

oparciu o umowę o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

codzienny kontakt z 

językiem obcym, pracę w 

międzynarodowym 

środowisku w biurze w 

centrum Szczecina, 

elastyczny czas pracy, 

korzystne rabaty dla 

pracowników na zakup 

mebli z naszego 

asortymentu, prywatna 

opieka medyczna, pakiet 

sportowy. 

162 10.12.2017 www.pracuj.pl Agencja 

Zatrudnienia 

KS Service 

Sp.z o.o.

Asystent w Dziale 

Księgowym

technik 

ekonomista

ewidencja faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich 

kontrola pod względem formalno- rachunkowym, bieżąca 

ewidencja faktur w celu zlokalizowania nieprawidłowości, 

księgowanie faktur kosztowych i zakupowych oraz wyciągów 

bankowych

znajomość podstaw rachunkowości, 

podstawowa znajomość dekretacji faktur 

zakupowo sprzedażowych, umiejętność 

logicznego i analitycznego myślenia.

Szczecin pracę od poniedziałku do 

piątku w godzinach 08:00-

16:00, wynagrodzenie 

adekwatne do umiejętności, 

elastyczne zasady 

współpracy, możliwość 

zdobycia wiedzy z dziedziny 

księgowości

163 13.12.2017 www.praca.pl Młodszy Specjalista w 

Zespole Administracji

technik 

ekonomista/logisty

k

Ważenie aut i wprowadzanie danych do systemu. Ewidencję 

magazynową i wystawianie dokumentów (PZ, WZ, RW, MM, 

REK, FV). Przygotowanie dokumentacji księgowej oraz raportów 

związanych z ewidencją magazynową. Współpracę z innymi 

działami firmy m.in. Logistyką, Działem Handlowym 

i Księgowością.

Jesteś osobą skrupulatną, energiczną 

i lubiącą pracę z ludźmi. Chcesz związać się 

z firmą na dłużej i pracować w systemie 

zmianowym (7-15 i 9-17). Potrafisz korzystać 

z pakietu MS Office (Excel, Outlook). Masz 

doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Szczecin ( ul. Letnia 15) Oferujemy: umowę o pracę, 

stabilne zatrudnienie, 

dostęp do benefitów: karta 

sportowa, ubezpieczenie 

zdrowotne oraz na życie, 

ciekawe szkolenia, które 

będą procentować przez 

całą Twoją karierę,  

wsparcie w okresie 

wdrożeniowym oraz 

szkolenia. 

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


164 15.12.2017 www.pracuj.pl Specjalista ds. emisji 

reklamy internetowej

technik organizacji 

reklamy

Po okresie wdrożenia będziesz realizował zadania polegające na: 

weryfikowaniu materiałów klienta do kampanii, planowaniu i 

realizowaniu kampanii internetowej, monitorowaniu i prowadzeniu 

optymalizacji kampanii internetowych.

Aby stać się częścią naszego zespołu 

potrzebujesz: wiary we własne umiejętności i 

otwartości na ludzi, posiadania chęci rozwoju, 

zdobywania wiedzy i podnoszenia 

kompetencji, 

Szczecin W zamian otrzymasz: pracę 

w dużej stabilnej firmie z 

produktami, które są silnymi 

i znanymi markami na 

lokalnych rynkach, 

zatrudnienie w ramach 

umowy o pracę, stałe 

godziny pracy (8:00 – 

16:00), umożliwiające Ci 

łączenie życia zawodowego 

z prywatnym, stałe 

wynagrodzenie,  realną 

perspektywę awansu w 

ramach struktury firmy, 

dostęp do unikalnej wiedzy 

w zakresie nowoczesnych 

technologii, Internetu i 

rozwiązań multimedialnych, 

podnoszący Twoja wartość 

na rynku pracy, możliwość 

łączeni swoich pasji z 

życiem zawodowym 

poprzez udział w 

tematycznych projektach 

prowadzonych przez naszą 

firmę.

165 15.01.2017 www.praca.pl Travel Coordinator technik obsługi 

turystycznej
Your responsibilities: Booking flights, car transportation and 

accommodation for all 3Shape Group employees. Ordering and 

coordinating of taxi services. Validation of correctness of the 

monthly invoices concern business travels. Taking care about fast 

and efficient travel customer service. 

Your Profile: Interpersonal skills, good 

communicator. Fluent English, both verbally 

and writing (essential condition). Computer 

literacy, knowledge of MS Office. A service-

minded and service-oriented person. Highly 

motivated to find the best travel and 

accommodation options. Ability to work under 

pressure. At least one year experience on 

similar position or in a travel agency would be 

an advantage. 

Szzcecin - 3Shape A/S is a 

Danish company specializing 

in the development and 

marketing of 3D scanners and 

CAD/CAM software solutions 

for the use, creation, 

processing, analysis and 

management of high quality 

3D data. 

We Offer: Job in Global 

Leader Company. 

Participation in creating 

market-leading technology 

products for customers 

around the World. Lots of 

interesting challenges that 

will require your technical, 

analytical and 

communicative skills. 

Personal growth and 

development. English 

classes. Medical care.  
166 20.12.2017 www.praca.pl Action 

Recruitment

Kierownik Działu Recepcji technik 

hotelarstwa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie 

obsługi gości hotelowych na najwyższym poziomie, planowanie, 

zarządzanie, nadzorowanie pracy zespołu pracowników.

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. 

Szcz 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. 

Wynagrodzenie: €35,000 

rocznie.

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


167 20.12.2017 www.praca.pl Specjalista ds. Turystyki technik obsługi 

turystycznej

bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa Klienta, obsługa 

kasy fiskalnej, aktywny udział w procesie sprzedaży oferty 

Neckermann - dokonywanie czynności administracyjnych 

związanych z sfinalizowaniem zakupu imprezy turystycznej, 

aktywna promocja i sprzedaż dostępnej oferty obcej (inni TO, 

bilety lotnicze, bilety autokarowe, ubezpieczenia, inne), 

uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez 

Neckermann np. promocje, targi, study tour, dbałość o właściwy 

wygląd biura, jego witryny oraz ogólnego wizerunku. 

powinieneś mieć doświadczenie w pracy z 

podobnym zakresem obowiązków, 

chcielibyśmy abyś miał wykształcenie 

kierunkowe (turystyka, geografia), musisz 

znać geografię ogólną świata, powinieneś 

dobrze radzić sobie z pakietem MS Office 

(szczególnie Excel i Word), niezbędne do 

Twojej pracy będzie swobodne 

porozumiewanie się w języku angielskim i/lub 

niemieckim

Szczecin - Neckermann

168 2.01.2018 www.praca.pl Specjalista ds. Rozliczeń i 

Analiz

technik 

ekonomista

opracowanie i wdrażanie raportów analitycznych, prowadzenie i 

analiza danych sprzedażowych i kosztowych, monitorowanie 

realizacji zleceń pod kątem rzeczowym i finansowym, rozliczanie i 

ewidencjonowanie faktur i innych dokumentów kosztowych, 

współpraca z innymi działami w zakresie przygotowania 

dokumentacji i realizacji zleceń. 

doświadczenie w obsłudze systemu MS 

Office, podstawowa znajomość języka 

niemieckiego, znajomość podstawowych 

pojęć w obrocie towarów i usług, umiejętność 

pracy pod presją czasu i efektywnego 

organizowania zadań, elastyczność i 

gotowość do pracy zadaniowej, umiejętność 

pracy w zespole, znajomość programów 

księgowych (w szczególności CDN ERP XL 

lub OPTIM) będzie dodatkowym atutem.  

Szczecin/Niemcy umowa o pracę, pewna 

podstawa oraz premia, 

rozbudowany pakiet 

benefitów: karta Multisport 

lub myBenefit, prywatna 

opieka medyczna, usługi 

INEA, dofinansowanie do 

urlopu, bony świąteczne, 

podstawowe narzędzia 

pracy: laptop, telefon, 

zapewniamy nocleg na 

terenie Niemiec

169 3.01.2018 www.pracuj.pl Fotograf / Koordynator 

zespołu

technik organizacji 

reklamy

Wykonywanie zdjęć produktów na potrzeby sklepów 

internetowych: www.24mx.pl; www.xlmoto.pl; www.sledstore.se. 

Retusz wykonanych zdjęć. Dbałość o standardy jakości zdjęć 

produktowych. Koordynacja pracy zespołu fotografów i grafików

Doświadczenie zawodowe w zakresie 

fotografii produktowej. Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego. Znajomość 

programów do obróbki zdjęć. Kreatywność i 

zmysł artystyczny. Umiejętność pracy w 

zespole. Bardzo dobra organizacji pracy. 

PDC Logistics - Szczecin - 

Załom

Pracę w międzynarodowym 

środowisku. Samodzielność 

w działaniu. Przyjazną 

atmosferę pracy. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. Stabilne 

zatrudnienie. 

170 3.01.2018 www.praca.pl Księgowy/Księgowa - GA/AR technik 

ekonomista

Wykonywanie procesów księgowych w ramach obszaru GA lub 

AR. Współpraca i wsparcie dla innych członków zespołu. Dbałość 

o jakość i terminowość otrzymanych zadań. Dążenie do osiągania 

założonych celów. Uczestnictwo w udoskonalaniu procesów. 

Wykształcenie średnie lub wyższe. Średnia 

znajomość języka angielskiego. Mile widziana 

znajomość niemieckiego lub innego języka 

europejskiego. Min. rok doświadczenia w 

księgowości. Umiejętność pracy w grupie i 

analitycznego myślenia. 

METRO jest jedną z 

największych 

międzynarodowych firm handlu 

detalicznego na świecie. 

Nasze sieci Makro Cash and 

Carry zajmują wiodące pozycje 

na rynku. METRO Services to 

nowoczesne centrum 

finansowo-księgowe, 

świadczące usługi na rzecz 

grupy METRO - Szczecin

Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Kursy językowe i szkolenia. 

Imprezy integracyjne po 

godzinach.  Prywatna 

opieka medyczna. 

Dofinansowana karta 

sportowa. 

171 4.01.2018 www.pracuj.pl Młodsza Księgowa / Młodsza 

Księgowy

technik 

ekonomista

Na powyższym stanowisku będziesz zajmować się obsługą 

księgową klientów, prowadzących jednoosobowe działalności 

gospodarcze i małe przedsiębiorstwa. Na co dzień oznacza to: 

bieżący kontakt z klientem i prowadzenie profesjonalnej relacji;  

kompletowanie dokumentów, weryfikowanie ich poprawności i 

księgowanie; wyliczanie podatku i sporządzanie deklaracji (pod 

nadzorem doświadczonej Księgowej).

Od kandydatów oczekujemy: dobrej 

znajomości zasad prowadzenia 

uproszczonych form księgowości; min. 6 

miesięcy doświadczenia w pracy na 

Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów 

– warunek konieczny; znajomości aktualnych 

przepisów podatkowych; sumienności i 

odpowiedzialności w codziennej pracy; 

otwartości na rozwój i dalszą naukę.

Tax Care - ogólnopolskie biuro 

rachunkowe - Szczecin

stabilne zatrudnienie na 

umowie o pracę; pracę w 

kilkuosobowym zespole, 

pod opieką managera; 

bezpłatne szkolenia e-

learningowe; platformę do 

nauki języka angielskiego; 

możliwość dofinansowania 

kursów językowych lub 

studiów podyplomowych;  

perspektywę awansu na 

Księgową/Księgowego lub 

Konsultanta Podatkowego; 

dogodną lokalizację biura; 

kartę MultiSport i prywatną 

opiekę medyczną.

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


172 10.01.2018 www.praca.pl Asystent w Dziale 

Księgowym

technik 

ekonomista

ewidencja faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich 

kontrola pod względem formalno- rachunkowym, bieżąca 

ewidencja faktur w celu zlokalizowania nieprawidłowości, 

księgowanie faktur kosztowych i zakupowych oraz wyciągów 

bankowych

znajomość podstaw rachunkowości, 

podstawowa znajomość dekretacji faktur 

zakupowo sprzedażowych, umiejętność 

logicznego i analitycznego myślenia.

Szczecin pracę od poniedziałku do 

piątku w godzinach 08:00-

16:00, wynagrodzenie 

adekwatne do umiejętności, 

elastyczne zasady 

współpracy, możliwość 

zdobycia wiedzy z dziedziny 

księgowości

173 24.01.2018 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 Major

Szczecin - TUI umowę o pracę w stabilnej 

firmie z możliwością 

rozwoju również w ramach 

innych Działów, 

wynagrodzenie adekwatne 

do kwalifikacji oraz 

systembonusowy oparty na 

wynikach sprzedażowych, 

pracę w niewielkich 

zespołach z fantastycznymi 

ludźmi, pracę w biurach 

popodróży zlokalizowanych 

w największych centrach 

handlowych w Polsce, 

szeroki pakiet 

profesjonalnych szkoleń, 

liczne wyjazdy typu study 

tour oraz atrakcyjne oferty 

na produkty TUI, szeroki 

pakiet socjalny, w tym m.in. 

bezpłatna opieka 

medyczna, dofinansowanie 

zajęć językowych, karty 

Multisport oraz 

ubezpieczenia na życie. 

174 30.01.2018 www.praca.pl Księgowy/Księgowa - GA/AR technik 

ekonomista

Wykonywanie procesów księgowych w ramach obszaru GA lub 

AR. Współpraca i wsparcie dla innych członków zespołu. Dbałość 

o jakość i terminowość otrzymanych zadań. Dążenie do osiągania 

założonych celów. Uczestnictwo w udoskonalaniu procesów. 

Wykształcenie średnie lub wyższe. Średnia 

znajomość języka angielskiego. Mile widziana 

znajomość niemieckiego lub innego języka 

europejskiego. Min. rok doświadczenia w 

księgowości. Umiejętność pracy w grupie i 

analitycznego myślenia. 

METRO jest jedną z 

największych 

międzynarodowych firm handlu 

detalicznego na świecie. 

Nasze sieci Makro Cash and 

Carry zajmują wiodące pozycje 

na rynku. METRO Services to 

nowoczesne centrum 

finansowo-księgowe, 

świadczące usługi na rzecz 

grupy METRO - Szczecin

Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Kursy językowe i szkolenia. 

Imprezy integracyjne po 

godzinach.  Prywatna 

opieka medyczna. 

Dofinansowana karta 

sportowa. 

175 1.02.2018 www.pracuj.pl Młodszy specjalista ds. 

marketingu

technik organizacji 

reklamy

Proponowanie, wdrażanie i prowadzenie lokalnych działań 

marketingowych. Współpraca przy realizacji firmowej strategii 

marketingowej, poprzez m.in.: dystrybucje materiałów promocyjno-

reklamowych oraz informacyjnych, dbanie o identyfikację 

wizualną firmy, budowanie wizerunku firmy, nawiązanie 

współpracy ze szkołami średnimi, uczelniami i zakładami pracy. 

Realizacja aktywności wizerunkowych i marketingowych. Szeroko 

rozumiana realizacja kampanii promocyjnej. Monitoring działań 

konkurencji. Realizacja planu rozwoju szkoły. Realizacja 

obowiązujących standardów obsługi. Działania zwiększające 

przychody. Bezpośrednia obsługa Klienta i bezpośrednie 

wsparcie działań intensyfikujących sprzedaż. 

Najbardziej ze wszystkiego cenimy chęć 

pracy :)  Umiejętność pracy pod presją czasu. 

Zdolności organizacyjne oraz umiejętność 

zarządzania własną pracą. Swoboda w 

nawiązywaniu nowych kontaktów. 

Umiejętność pracy wynikowej i realizacji 

założonych planów sprzedażowych. Własny 

samochód do wykorzystywania do celów 

służbowych (zwrot kosztów według stawki 

ustawowej). 

Szczecin, Stargard, Kołobrzeg, 

Koszalin

Realną możliwość 

zdobywania nowej wiedzy i 

doświadczeń. Satysfakcję z 

osiąganych wspólnie 

sukcesów, system 

premiowy. Różnorodność 

zadań. Pracę w 

pozytywnym i zgranym 

zespole. Możliwość 

skorzystania z pakietu 

ubezpieczeń grupowych i 

pakietu sportowego na 

atrakcyjnych warunkach.

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


176 1.02.2018 www.pracuj.pl Spedytor Międzynarodowy 

FTL

technik logistyk Organizowanie kompleksowych usług spedycyjno-przewozowych 

dla klienta. Obsługa zleceń całopojazdowych. Zapewnianie 

wysokiej jakości realizowanych zleceń. Odpowiedzialność za KPI. 

Dbanie o efektywność finansową realizowanych działań. 

Efektywna współpraca z klientami, podwykonawcami i partnerami 

DSV w Europie. 

Dołącz do nas jeśli: posiadasz min. roczne 

doświadczenie zawodowe w spedycji 

międzynarodowej, masz doświadczenie w 

obsłudze zleceń całopojazdowych, dobrze 

znasz lokalny rynek spedycyjny, praktycznie 

posługujesz się pakietem MS Office (w 

szczególności Outlook i Excel), umiesz 

współpracować w zespole,  efektywnie 

planujesz i organizujesz swoją pracę.

DSV – Global Transport 

and Logistics - Szczecin

Stabilne warunki 

zatrudnienia, w oparciu o 

umowę o pracę. Możliwość 

rozwoju zawodowego. 

Atrakcyjny pakiet socjalny, 

w tym prywatna opieka 

medyczna i karta sportowa. 

Bardzo przyjazna atmosfera 

pracy. Zatrudnienie w 

nowocześnie zarządzanej 

globalnej korporacji. 

Płatne praktyki zawodowe dla 

logistyków

http://www.pracuj.pl/


Ilość ofert 

pracy od 

grudnia 

2016

data 

ukazania 

się 

ogłoszen

ia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutując

a (jeśli 

podano)

nazwa stanowiska kierunek obowiązki wymagania firma zatrudniająca 

jeśli podano/miejsce 

zatrudnienia

Oferują:

177 5.02.2018 www.praca.pl Animator Hotelowy technik obsługi 

turystycznej

POSZUKUJEMY dynamicznych, uśmiechniętych i dobrze 

zorganizowanych osób, potrafiących komunikować się w języku 

angielskim. Osoby zatrudnione będą odpowiedzialne za 

prowadzenie animacji hotelowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem polskich dzieci w wieku 4-12 lat i ich rodziców. 

Mile widziane doświadczenie w pracy dziećmi.

Uśmiech – warunek konieczny. 

Odpowiedzialności. Zamiłowania do pracy z 

dziećmi. Płynnej znajomości języka polskiego. 

Komunikatywnej znajomości języka 

angielskiego. Dobrej kondycji fizycznej, 

entuzjazmu, kreatywności. Umiejętności pracy 

w zespole. 

Coral Travel Wezyr Holidays - 

Miejsce pracy: Turcja, Grecja, 

Bułgaria i Hiszpania. 

Zatrudnienie w okresie: 

kwiecień/czerwiec – 

wrzesień w najlepszych 

hotelach i kurortach 

wakacyjnych. Bezpłatne 

szkolenie w Polsce przed 

wyjazdem. Przelot tam i z 

powrotem. Zakwaterowanie.

http://www.praca.pl/


178 6.02.2018 www.pracuj.pl Księgowa/księgowy technik 

ekonomista

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 

dekretację i ewidencję księgową dokumentów, uzgadnianie 

rejestrów VAT i VAT-UE, kontrola sald kont księgowych, 

planowanie, zatwierdzanie i dokonywanie płatności, prowadzenie 

spraw administracyjnych, wsparcie działu księgowego w 

bieżących pracach, współpracę z innymi działami firmy, 

przygotowywanie analiz, raportów oraz innych prac zleconych 

przez przełożonego. 

wykształcenie z zakresu 

rachunkowości/finansów/księgowości, 

doświadczenie w pracy w dziale księgowości 

mile widziane, komunikatywna znajomość 

języka niemieckiego lub angielskiego, dobra 

organizacja pracy własnej, komunikatywność i 

umiejętność pracy w zespole, umiejętnośc 

analitycznego myślenia, odpowiedzialność 

oraz umiejętność samodzielnego 

podejmowania decyzji. 

Beliani (oddział w Szczecinie) 

to założony w Szwajcarii, 

międzynarodowy sklep online 

zajmujący się sprzedażą 

designerskich mebli. Nasze 

produkty sprzedajemy na 

całym świecie, m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Francji, 

Włoszech i wielu innych.

Prywatna opieka medyczna. 

Brak sztywnych struktur. 

Elastyczny czas pracy. 

Pełen zakres szkoleń i 

praktyczne wdrożenie do 

pracy. Pakiet sportowy. 

Praca w międzynarodowym 

środowisku w biurze w 

centrum miasta. Codzienny 

kontakt z językiem obcym. 

Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Korzystne rabaty dla 

pracowników na zakup 

mebli z naszego 

asortymentu.  

179 8.02.2018, 

26.02.2018

www.praca.pl Specjalista ds. turystyki technik obsługi 

turystycznej

Jako Specjalista ds. turystyki będziesz odpowiadać za 

bezpośrednią obsługę klienta w naszym biurze TUI. To my 

tworzymy świat podróży wyjątkowych! Chcesz stać się jego 

częścią?

Jeśli: 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 umowę o pracę w stabilnej 

firmie z możliwością 

rozwoju również w ramach 

innych działów, 

wynagrodzenie adekwatne 

do kwalifikacji oraz system 

bonusowy oparty na 

wynikach sprzedażowych, 

pracę w niewielkich 

zespołach z fantastycznymi 

ludźmi, pracę w biurach 

podróży zlokalizowanych 

w największych centrach 

handlowych w Polsce,  

szeroki pakiet 

profesjonalnych szkoleń, 

liczne wyjazdy typu study 

tour oraz atrakcyjne oferty 

na produkty TUI,  szeroki 

pakiet socjalny, w tym m.in. 

bezpłatna opieka 

medyczna, dofinansowanie 

zajęć językowych, karty 

Multisport oraz 

ubezpieczenia na życie.

180 8.02.2018 www.pracuj.pl Młodszy Specjalista ds. 

Finansowych (m/k)

technik 

ekonomista

dekretacja i księgowanie faktur VAT w systemie finansowo- 

księgowym AS-400, kontrola pod względem formalno-prawnym i 

ilościowym dokumentów źródłowych będących podstawą do 

wystawiania faktur zakupowych i sprzedażowych, rozliczenia i 

monitoring należności i zobowiązań, sporządzanie analiz i 

raportów finansowych, rozliczenia z podwykonawcami, 

dostawcami i usługodawcami, dbałość o prawidłowy i terminowy 

obieg dokumentów zgodnie z wymogami Koncernu STRABAG 

SE. 

wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym 

dopuszczalne student studiów magisterskich / 

tryb niestacjonarny, bardzo dobra znajomość 

pakietu MS Office w szczególności programu 

Excel, preferowane przynajmniej roczne 

doświadczenie w dziale księgowości, 

samodzielność ,dokładność i sumienność w 

wykonywaniu pracy, umiejętność 

analitycznego myślenia oraz pracy zespołowej 

pod presją czasu, dyspozycyjność, 

preferowane osoby zamieszkałe w woj. 

zachodniopomorskim, prawo jazdy kat. B.

STRABAG - Szczecin

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


181 15.02.2018 www.pracuj.pl Specjalista ds. marketingu technik organizacji 

reklamy

Oczekujemy: organizacji pracy własnej, 

kreatywności, samodzielności, budowania 

dobrych relacji z ludźmi, komunikatywności, 

kultury osobistej, orientacji na klienta, 

umiejętności negocjowania, umiejętności 

pracy zespołowej i partnerskiej, umiejętności 

pisania tekstów marketingowych i 

promocyjnych, umiejętności badania i analizy 

rynku, znajomości zagadnień marketingu, 

reklamy i PR, doświadczenia na podobnym 

stanowisku, dyspozycyjności prawo jazdy 

kat.B.

DDB Auto Bogacka z siedzibą 

w Szczecinie

pracę w renomowanej firmie 

w młodym i ambitnym 

zespole, motywujący 

system wynagrodzeń, 

szkolenia podnoszące 

kwalifikacje, wysokie 

standardy pracy

182 15.02.2018 www.pracuj.pl Facebook/ Instagram 

Advertisement Fanatic

technik organizacji 

reklamy

analizowanie kampanii reklamowych Facebook na Google 

Analytics oraz Ads Manager, tworzenie kampanii reklamowych w 

mediach społecznościowych, współpracując z naszym działem 

marketingu, szkolenie członków zespołu marketingowego w 

zakresie tworzenia skutecznych kampanii w serwisie Facebook, 

kontrolowanie oraz mierzenia efektywności działań w social 

mediach, prowadzenie profili marki na rynku polskim i brytyjskim.

interesujesz się nowościami reklamowymi na 

Facebooku, interesujesz się mediami 

społecznościowymi, posiadasz wyższe 

wykształcenie - mile widziane, bardzo dobrze 

znasz angielski i/lub niemiecki, posiadasz 

umiejętności analityczne oraz organizacyjne, 

kandydaci z mniejszym doświadczeniem i 

wysoką motywacją mogą aplikować na 

niniejsze stanowisko, rozpatrzymy to jako 

zgłoszenie na Asystenta.

Szczecin Prywatna opieka medyczna. 

Brak sztywnych struktur. 

Elastyczny czas pracy. 

Pełen zakres szkoleń i 

praktyczne wdrożenie do 

pracy. Pakiet sportowy. 

Praca w międzynarodowym 

środowisku w biurze w 

centrum miasta. Codzienny 

kontakt z językiem obcym. 

Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Korzystne rabaty dla 

pracowników na zakup 

mebli z naszego 

asortymentu.

182 16.02.2018 www.praca.pl Headhunters Księgowa/księgowy technik 

ekonomista

księgowanie i weryfikacja dokumentów księgowych, sporządzanie 

sprawozdań finansowych wg określonych standardów, 

opracowywanie i weryfikacja kont zgodnie z określonymi 

standardami sprawozdawczymi, potwierdzanie sald z 

kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, 

prowadzenie ewidencji księgowych, przygotowywanie 

sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków i instytucji 

zewnętrznych, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów 

księgowych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, 

nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości

min. 5 letnie doświadczenie na tożsamym 

stanowisku, obsługa pakietu MS Office oraz 

urządzeń peryferyjnych, znajomość bieżących 

przepisów z zakresu podatku CIT, VAT, min. 

komunikatywna znajomość języka 

angielskiego, mile widziana znajomość 

systemu księgowego SAGE: Symfonia ERP 

Finanse i Księgowość, mile widziana 

znajomość programu magazynowego: 

Subjekt.

Szczecin stałe zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie + 

premie,  niezbędne 

szkolenia z programów 

księgowych i 

magazynowych, możliwość 

dostosowania czasu pracy 

do indywidualnych potrzeb, 

bonusy świąteczne, wczasy 

pod gruszą, wszystkie 

niezbędne narzędzia pracy, 

możliwość rozpoczęcia 

pracy od zaraz. 

21.02.2018 - www.praca.pl

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




23.02.2018, 25.02.2018



Ilość ofert 

pracy od 

grudnia 

2016

data 

ukazania 

się 

ogłoszen

ia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutując

a (jeśli 

podano)

nazwa stanowiska kierunek obowiązki wymagania firma zatrudniająca 

jeśli podano/miejsce 

zatrudnienia

Oferują:



185 23.02.2018 www.pracuj.pl Logart 

Personnel 

Consulting

Kierownik działu spedycji 

drogowej (FTL)

technik logistyk Delegowanie zadań i zarządzanie pracą niewielkiego zespołu. 

Bieżący kontakt i spotkania z interesującymi klientami. 

Nawiązywanie nowych relacji wzbogacających Ciebie i dających 

korzyści firmie. Nadzorowanie realizowanego budżetu i 

doskonalenie ekonomicznego podejścia. Dostarczanie nowych 

wartości zgodnych z Twoimi ideami.

Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu 

spedycyjnego. Biegłość w poruszaniu się w 

tematyce branżowej. Znajomość firm 

związanych z obszarem TSL w ujęciu 

globalnym i lokalnym. Łatwość nawiązywania 

kontaktów i otwartość na nowe relacje. 

Odporność na czynniki stresotwórcze i 

umiejętność szybkiego reagowania. 

Szczecin     Perspektywę wcielenia 

własnych innowacyjnych 

pomysłów biznesowych

    Wynagrodzenie w 

oparciu o podstawę oraz 

satysfakcjonującą premię

    Realny rozwój zawodowy 

w ramach struktury firmy

    Wsparcie i 

satysfakcjonujący feedback 

przełożonego

    Podstawowe narzędzia 

pracy i atrakcyjny pakiet 

benefitów: karta multisport, 

dofinansowanie do 

realizowania własnych 

zainteresowań.

186 1.03.2018 www.praca.pl Junior Accountant technik 

ekonomista

odpowiedzialność za wykonywanie podstawowych zadań w 

ramach wybranego obszaru księgowego, dbałość o skuteczność, 

dokładność i terminowość wykonywanych zadań, współpraca z 

międzynarodowym klientem wewnętrznym, pełne zaangażowanie 

w szybki proces uczenia się i adaptacji, wsparcie innych osób z 

zespołu w ich codziennej pracy. 

wykształcenie średnie lub wyższe (mile 

widziane kierunkowe), umiejętność 

analitycznego myślenia, dobra znajomość 

jezyka angielskiego, mile widziana znajomość 

innego języka europejskiego (np. niemiecki, 

rumuński, hiszpański), samodyscyplina i 

zdolność do pracy pod presją czasu, mile 

widziane doświadczenie związane z 

księgowością (praktyka, staż, itp.).

Szczecin możliwość poszerzenia 

horyzontów językowych i 

kulturowych, szeroki pakiet 

profesjonalnych szkoleń - 

procesowych, 

narzędziowych i "miękkich", 

realne możliwości rozwoju, 

pracę w profesjonalnym, 

przyjaznym zespole, dobre 

wynagrodzenie i bogaty 

pakiet socjalny, szansę 

poszerzania wiedzy i 

doświadczenia w różnych 

obszarach księgowości, 

bezpłatny parking, a tuż 

obok centrum handlowe z 

restauracjami i rabatami dla 

pracowników, możliwość 

pracy w niepełnym 

wymiarze (min. 1/2 etatu). 

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







































































































































































































































































































