
PRACA DLA NASZYCH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

Płatne praktyki zawodowe dla 

logistyków



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.

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.  

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


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

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

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


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.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). 

187 5.03.2018

http://www.pracuj.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:



186 12.03.2018 www.pracuj.pl Asystent ds. Księgowości technik 

ekonomista

Po ukończeniu okresu szkolenia, będziesz odpowiedzialny za 

kontrolę finansową projektów, w tym: kontrolę rejestrowanych 

godzin, alokację kosztów, fakturowanie. Poprawność i 

terminowość realizacji Twoich zadań będzie opierać się na 

współpracy z Projekt Kontrolerami i Projekt Managerami.

Dołacz do nas, jeśli: dobrze znasz język 

angielski, lubisz działać zespołowo a 

jednocześnie cenisz sobie samodzielność i 

organizację pracy własnej, szybko się uczysz, 

komunikacja nie sprawia Ci problemów, znasz 

pakiet MS Office, w tym dobrze Excel, masz 

wykształcenie ekonomiczne/finansowe, jesteś 

skrupulatny i systematyczny. Docenimy jeżli 

dodatkowo: masz doświadczenie w pracy w 

sektorze finansów, znasz systemy CRM, ERP, 

np. Microsoft Dynamix (Axapta). 

Kongsberg Maritime Poland 

Sp. z o.o, 

http://km.kongsberg.com

mamy świetną atmosferę w 

pracy, oferujemy bardzo 

atrakcyjne warunki 

finansowe oraz stabilne 

zatrudnienie w oparciu o 

umowę o pracę, mamy 

komfortowe biuro, fajnych 

szefów i współpracowników, 

inwestujemy w podnoszenie 

kwalifikacji i rozwój 

zawodowy (pakiet szkoleń, 

dofinasowanie nauki), 

wspieramy naszych 

pracowników w rozwijaniu 

pasji i zainteresowań 

pozazawodowych, dbamy o 

work-life balance, 

wyposażamy pracowników 

w pełny komplet narzędzi do 

pracy, oferujemy zwrot 

kosztów przyjazdu na 

rozmowę rekrutacyjną 

(powyżej 200km) oraz 

pakiet relokacyjny, mamy 

bogaty pakiet benefitów: 

telefon służbowy, własny 

laptop, prywatną opiekę 

medyczną (także z opcją 

dodatkową dla członków 
187 15.03.2018 www.pracuj.pl Księgowa/Księgowy technik 

ekonomista

Organizację i prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z 

ustawą o rachunkowości. Księgowanie dokumentów zakupu i 

sprzedaży. Księgowanie wyciągów bankowych. Uzgadnianie sald 

kontrahentów. Weryfikację merytoryczną dokumentów 

księgowych. Analizę zapisów i sald kont księgowych. 

Minimum 2-letnie doświadczenie w dziale 

księgowości. Podstawowa znajomość zasad 

rachunkowości i prawa podatkowego. 

Znajomość programu Navision. Znajomość j. 

angielskiego w stopniu dobrym. Dobra 

znajomość MS Office (w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem programu Excel). 

Sumienność, rzetelność i dokładność. 

Umiejętność pracy w zespole. 

Intive - Szczecin Brak dress code’u. Brak 

skostniałej struktury . 

Najlepsza kawa w mieście. 

Dogodny model 

zatrudnienia (ty wybierasz 

typ umowy). Świeże owoce. 

Work life balance – 

elastyczne godziny pracy 

188 16.03.2018 www.praca.pl Accounting Assistant technik 

ekonomista

Creating suppliers in Microsoft Dynamics AX. Processing 

purchase invoices in Microsoft Dynamics AX – scanning, sending 

for approval, tracking and posting. Preparing payments to 

suppliers and posting bank account statements. Contact with 

suppliers regarding missing or incorrect invoices. Verifying and 

settling balances with suppliers.  Reconciliation of bank accounts. 

Cooperation and support for other departments.

Good English skills, spoken and writing. Good 

computer skills (especially MS Excel). At least 

1-year experience in similar position (will be 

an additional advantage). Knowledge of 

Microsoft Dynamics AX will be an advantage. 

You pay attention to details together with an 

analytical way of thinking. 

3Shape's business is 

constantly growing and 

becoming more and more 

complex, the same goes for 

the production in 3Shape 

Poland Sp. z o.o. in Szczecin. 

Would you like to be part of a 

world-leading, high-growth 

company providing 3D 

technologies for the Dental 

and Audio industries?

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


189 10.03.2018 www.praca.pl Specjalista ds. Marketingu technik organizacji 

reklamy

Przygotowywanie oraz realizacja strategii marketingowej i 

PR’owej. Przygotowywanie oraz prowadzenie działań 

marketingowych i PR’owych. Zarządzanie komunikacją poprzez 

media społecznościowe. Budowanie wizerunku firmy oraz 

wybranych grup produktowych. Przygotowywanie i redagowanie 

tekstów. Monitorowanie rynku i określanie potrzeb klienta. 

Współpraca z innymi działami oraz firmami wspierającymi. 

Doświadczenie na analogicznym stanowisku. 

Kreatywność, wielozadaniowość, 

samodzielność w działaniu.  Umiejętność 

strategicznego myślenia i weryfikowania 

informacji. Proaktywność i odpowiedzialność 

za powierzone zadania. Prawo jazdy kat. B.

Szybko rozwijająca się polska 

firma z branży spożywczej - 

Szczecin

Atrakcyjne wynagrodzenie 

adekwatne do 

doświadczenia i 

umiejętności. Stabilne 

warunki zatrudnienia. 

Dodatki pozapłacowe tj. 

prywatna opieka lekarska, 

współfinansowanie kart 

Multisport. Bardzo duże 

możliwości rozwoju i 

swobodę w działaniu. 

Niecodzienne wyzwania i 

ciekawe projekty. 

Rzeczywisty wpływ na 

rozwój marki. 

190 31.03.2018 www.pracuj.pl SPEDYTOR 

MIĘDZYNARODOWY

technik logistyk znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego, umiejętności negocjacyjne, 

zdolność samodzielnego podejmowania 

decyzji, oraz rozwiązywania problemów. 

Szczecin - Caveral 

sp.zoo.sp.k. to partner 

biznesowy działający w branży 

transport spedycja logistyka.

pełne wyzwań samodzielne 

stanowisko pracy, 

wynagrodzenie adekwatne 

do wyników pracy, pakiet 

medyczny, możliwość 

rozwoju.

191 4.04.2018 www.pracuj.pl SPECJALISTA DS. 

TURYSTYKI

technik obsługi 

turystycznej

Jako Specjalista ds. turystyki będziesz odpowiadać za 

bezpośrednią obsługę klienta w naszym biurze TUI.

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 Polska 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. 

192 6.04.2018 www.praca.pl Specjalista ds. Logistyki technik logistyk zlecanie usług transportowych zgodnie z wymogami koncernu, 

gromadzenie raportów godzinowych pracy transportowców, 

prowadzenie rozliczeń transportu zrealizowanego, współpraca z 

Kierownictwem Budowy i działem finansowym kontraktu, kontrola 

i nadzór nad dystrybucją paliwa do maszyn własnych, kontrola, 

nadzór i koordynacja napraw samochodów służbowych (flota 

własna), tankowanie sprzętu 

wykształcenie średnie techniczne, znajomość 

obsługi MS Office(w tym Excel), znajomość 

zagadnień transportu samochodowego,  

dyspozycyjność (prawo jazdy kat. B), 

dokładność, odpowiedzialność, terminowość, 

samodzielność, umiejętność pracy pod presją 

czasu, komunikatywność, asertywność, 

motywacja i zaangażowanie, umiejętność 

pracy w zespole, zdolności organizacyjne,  

zdolność analitycznego myślenia, preferowane 

osoby zamieszkałe w województwie 

zachodniopomorskim

Strabag

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


193 11.04.2018 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. 

bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS 

Office: Excel, Word, bardzo dobra znajomość 

języka angielskiego w mowie i piśmie, 

drobiazgowość, dokładność i logiczne 

myślenie, wysoka motywacja do pracy, szybka 

przyswajalność wiedzy, sumienność i 

odpowiedzialność, doskonałe zdolności 

komunikacyjne.

Szczecin. Jesteśmy Huuuge 

Games, dynamicznie 

rozwijającym się developerem 

i wydawcą innowacyjnych gier 

typu Free-to-Play na platformy 

mobilne. Na rynku istniejemy 

od 2002 roku. Naszą misją jest 

tworzenie najlepszych gier 

społecznościowych.

atrakcyjne wynagrodzenie, 

pakiet opcji na akcje firmy, 

elastyczne godziny pracy, 

typ umowy dostosowany do 

Twoich potrzeb,  pracę z 

doświadczonym 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.

194 14.04.2018 www.pracuj.pl GL Accountant technik 

ekonomista

performing daily accounting transactions in GL processes; 

reconciliation of balance sheets and P&L accounts; preparation of 

year-end audit files; communication with internal customers from 

European countries and external partners; complex responsibility 

for financial period end activities; supporting team members in 

daily tasks; participation in projects (also international) in finance 

area; financial process improvements;

you have accounting knowledge; you have 

experience on a similar position (preferably 

from a shared service organization); your 

English skills allow you to communicate well in 

everyday situations; you have very good 

knowledge of Excel and Outlook; honesty, 

trust and respect are what you value in 

relationships with other people;

DGS Business Services, 

located in the centre of 

Szczecin (Oxygen office 

building), has been created to 

deliver internal services in a 

number of functions – finance, 

software development and 

quality regulatory affairs.

ull-time work agreement in 

the international developing 

organization; possibility to 

use and improve English on 

daily basis (courses 

offered); opportunity to 

participate in migration of 

accounting processes from 

other entities; trainings and 

development possibilities; 

social benefits (private 

medical health care, 

insurance, sport card, 

discount card etc.); 

discounts for cinema 

tickets.

195 17.04.2018 www.pracuj.pl Księgowa/Księgowy technik 

ekonomista

prowadzenie pełnej księgowości, sporządzanie deklaracji CIT, 

VAT, sprawozdań do GUS, weryfikacja i uzgadnianie sald, 

bieżąca obsługa klienta.

doświadczenia w pracy księgowej (mile 

widziane w biurze rachunkowym), znajomości 

przepisów podatkowych, dobrej organizacji 

pracy, umiejętności pracy w zespole, mile 

widziana znajomość języka angielskiego.

TRAMES SŁAWOMIR 

JAMROZIK SYLWIA 

GREGORCZYK SPÓŁKA 

JAWNA - Szczecin

stabilne zatrudnienie, pracę 

w młodym i ciekawym 

zespole, świetne warunki 

pracy i atrakcyjne 

wynagrodzenie, elastyczne 

godziny pracy, rozwój 

zawodowy i udział w wielu 

szkoleniach, 

dofinansowanie do nauki 

języka obcego.

196 26.04.2018 www.pracuj.pl Asystent/ka Obsługi 

Podróżnych

 praca wakacyjna - 

technik 

hotelarstwa 

obsługa podróżnych wagonów sypialnych i kuszetek zgodnie ze 

standardami WARS, przygotowywanie i zmienianie pościeli w 

wagonach sypialnych i kuszetkach,  przygotowywanie wagonów 

do jazdy, dbanie o porządek w wagonie,  prowadzenie 

dokumentacji związanej z obsługą relacji, dbałość o powierzone 

mienie i sprzęt. 

ważne badania sanitarno-epidemiologiczne – 

warunek konieczny, komunikatywność i 

umiejętność pracy w zespole, otwartość i 

łatwość nawiązywania kontaktów, odwagę do 

nowych wyzwań i pracy pod presją czasu, 

wysoką kulturę osobistą, dobry stan zdrowia i 

kondycję fizyczną, dyspozycyjność (wyjazdy w 

trasy 2-5 dniowe), znajomość języka 

angielskiego na poziomie umożliwiającym 

swobodną komunikację z podróżnymi. 

Szczecin, Warszawa, Kraków, 

Wrocław, Gdynia,

umowę zlecenie na okres 

wakacji 2018 (czerwiec – 

sierpień), niezbędny pakiet 

szkoleń ze standardów 

obowiązujących w WARS, 

podróże koleją po całej 

Polsce, możliwość zdobycia 

cennego doświadczenia, 

prowizję od sprzedaży 

towarów handlowych, 

wynagrodzenie uzależnione 

od ilości obsłużonych 

relacji. 

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


198 4.05.2018 www.pracuj.pl Spedytor / Starszy spedytor 

krajowy (FTL)

technik logistyk Organizowanie zleceń spedycyjnych w relacjach krajowych. 

Rozbudowywanie floty przewoźników. Codzienny kontakt z 

klientami . Realizowanie transportów z zachowaniem należytych 

standardów. 

Biegła znajomość branży TSL. Doświadczenie 

w realizacji transportu krajowego (FTL). 

Posiadanie umiejętności analitycznych i 

operacyjnych. Wysoka efektywność pracy 

podczas działania czynników stresogennych. 

Szczecin Możliwość kreowania 

własnej ścieżki kariery 

zawodowej. Stabilne 

zatrudnienie w oparciu o 

umowę o pracę. 

Samodzielność działania. 

Wdrażanie oraz 

realizowanie własnej 

inicjatywy .  

199 4.05.2018 www.praca.pl Samodzielna Księgowa technik ekonomista Dekretowanie i księgowanie dokumentów. Dokonywanie rozliczeń 

operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald. 

Sporządzanie raportów i innej dokumentacji księgowej.  Bieżąca 

współpraca z pozostałymi działami. 

Wykształcenie kierunkowe. Doświadczenie w 

pracy w księgowości. Samodzielność 

i umiejętność pracy w zespole. Nastawienie na 

długofalową współpracę i chęć rozwoju 

kompetencji.

Piekarnia Bagietka- Szczecin Atrakcyjne wynagrodzenie 

adekwatne do 

doświadczenia i 

umiejętności. Stabilne 

warunki zatrudnienia. 

Dodatki pozapłacowe tj. 

prywatna opieka lekarska, 

współfinansowanie kart 

Multisport. Bardzo duże 

możliwości rozwoju i 

swobodę w działaniu. 

Niecodzienne wyzw

200 7.05.2018 www.praca.pl Asystent Spedytora 

Międzynarodowego

technik logistyk Współpraca ze spedytorem w procesie przyjmowania zleceń 

spedycyjnych. Dobór odpowiednich do zleceń środków i metod 

transportu. Prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności 

spedycyjnej. Archiwizowanie dokumentów. Wystawianie faktur. 

Współpraca z pozostałymi działami firmy.

Wykształcenie kierunkowe 

(transport/spedycja/logistyka). Mile widziane 

pierwsze doświadczenia w spedycji drogowej 

(również staże, praktyki). Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego - warunek 

konieczny. Dobra znajomość języka 

niemieckiego - mile widziana. 

Komunikatywność. Umiejętność pracy w 

zespole. Sumienność.

Rohling - Szczecin Możliwość zdobycia 

cennego doświadczenia w 

branży logistycznej w dużej 

firmie o międzynarodowym 

zasięgu. Możliwość rozwoju 

zawodowego. Pracę w 

zespole pełnym ambitnych i 

dynamicznych osób. 

Atrakcyjne warunki 

zatrudnienia.

201 15.05.2018 www.pracuj.pl Travel coordinator technik obsługi 

turystycznej

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.

Excellent Interpersonal skill, high culture and 

customer service level. 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 and multitasked goals. Ability to 

support internal clients, customer-centric 

approach. At least one year experience on 

similar position or in a travel agency would be 

an advantage. 

3Shape - Szczecin.  3Shape is 

a Danish hi-tech company 

specializing in the production 

and development of 3D 

solutions (3D scanners and 3D 

software) for industrial and 

healthcare applications, such 

as hearing and dental aid 

production, where we have a 

global leading position for 

more than 10 years.

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 

ana communicative skills. 

Personal growth and 

development. English 

classes. Medical care. 

Company events. 

201 16.05.2018 www.pracuj.pl Pracownik Recepcji i 

Rezerwacji

technik 

hotelarstwa

Obsługa gości hotelowych w recepcji hotelu. 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 pasji. 

Szczecin - Orbis S.A. 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. 

202 16.05.2018

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

204 24.05.2018 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 stanów magazynowych. 

Monitorowanie terminów przydatności do spożycia w 

magazynach. Współpracę z dostawcami. Zapewnienie 

poprawności zamówień generowanych przez system SAP F&R. 

Realizację zadań z zachowaniem procedur i przepisów 

obowiązujących w Netto.

Wykształcenie minimum średnie.Mile widziana 

znajomość podstaw logistyki. Dobra 

znajomość pakietu Office z ukierunkowaniem 

na Excel.  Znajomość systemów SAP będzie 

dodatkowym atutem. Asertywność. 

Dokładność. Logiczne, analityczne i 

perspektywiczne myślenie. Samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność. 

Systematyczność i dobra organizacja pracy. 

Komunikatywna znajomość języka 

angielskiego. Umiejętność pracy w zespole. 

Motaniec, Netto Pracę w firmie zarządzanej 

według wysokich 

standardów. Atrakcyjny 

system wynagrodzeń. Duże 

możliwości rozwoju. 

Stabilne warunki 

zatrudnienia.

205 24.05.2018 www.pracuj.pl Recepcjonistka/ 

recepcjonista

technik 

hotelarstwa

przyjmowanie rezerwacji telefonicznych i drogą elektroniczną, 

meldowanie i wymeldowywanie gości, wykonywanie czynności 

związanych z obsługą gości, naliczanie należności oraz 

wystawianie dokumentów, dbałość o wysoki standard obsługi 

gości.

znajomość języka angielskiego (znajomość 

drugiego języka będzie dodatkowym atutem), 

umiejętność nawiązywania kontaktów, 

dyspozycyjność (praca również w weekendy i 

święta), punktualność, zaangażowanie, 

samodzielność, umiejętność pracy pod presją 

czasu, doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku. 

Szczecin - Aparthotel 

Plantinum

pracę w stabilnej firmie i 

młodym zespole, rzetelny i 

klarowny system 

wynagrodzeń, niezbędne 

narzędzia pracy, umowę na 

okres próbny, następnie 

umowę o pracę.

206 28.05.2018 www.pracuj.pl Asystent Działu Spedycji 

Drogowej

technik logistyk Wsparcie spedytorów w zakresie organizacji spedycji drogowej. 

Wystawianie zleceń, faktur, dokumentów kosztowych. Obsługa i 

archiwizacja dokumentów spedycyjnych i księgowych. 

Utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami firmy i 

Przewoźnikami. Aktywne nabywanie wiedzy w zakresie 

transportu drogowego. Weryfikacja kontrahentów. Obsługa 

zleceń spedycyjnych w transporcie międzynarodowym. Obsługa 

systemu firmowego. Weryfikacja  i rozwiązywanie pojawiających 

się problemów.

Dobra znajomość minimum jednego języka 

obcego - niemieckiego lub angielskiego. Mile 

widziane min. 3 miesięczne doświadczenie w 

spedycji/ transporcie. Mile widziani studenci 

ostatnich lat studiów zaocznych (preferowane 

kierunki: logistyka i transport). Skrupulatność, 

dokładność. Umiejętność pracy z 

dokumentacją. Umiejętność obsługi 

komputera w zakresie MS Office (Word, 

Excel, Outlook). Komunikatywność, odporność 

na stres, samodzielność.

VGL Group - Szczecin Stabilne zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę w 

znanej firmie z branży 

logistycznej. Możliwość 

zapoznania się z 

procedurami, dokumentacją 

i zagadnieniami 

spedycyjnymi. Możliwość 

poznania rynku 

transportowego. Pakiet 

świadczeń dodatkowych. 

Miłą atmosferę w pracy. 

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


207 29.05.2018 www.pracuj.pl Asystent/-ka działu 

marketingu

technik organizacji 

reklamy

Realizacja planu marketingowego firmy w ramach ustalonych 

działań marketingowych; Przygotowywanie prezentacji i 

zestawień w zakresie marketingu, rozliczeń akcji  promocyjnych 

oraz inne prace administracyjne; Przygotowywanie tekstów 

marketingowych; Aktualizacja i nadzór nad stronami www firmy. 

Pomoc przy prowadzeniu projektów marketingowych; 

Koordynacja dostępności aktualnych materiałów marketingowych 

drukowanych i    elektronicznych; Pomoc przy realizacji targów 

lub innych eventów; Przygotowywanie  materiałów reklamowych; 

Współpraca z firmami zewnętrznymi (agencjami reklamowymi, 

drukarniami, partnerami itd.)

Zainteresowanie branżą marketingową; Mile 

widziane doświadczenie w dziale marketingu 

i/lub pokrewne wykształcenie; Znajomość 

języka angielskiego; Znajomość pakietu MS 

Office; w tym bardzo dobra Excela !!! 

Znajomość programów graficznych  Corel 

Draw/ Indesign. Umiejętność pracy w zespole; 

Motywacja do pracy i chęć rozwoju.

TRES Sp. z o.o. - Szczecin Pracę na umowę o pracę. 

Przyjazną atmosferę w 

pracy.

208 30.05.2018 www.pracuj.pl Specjalista ds. Spedycji 

Międzynarodowej

technik logistyk Zapewnienie odpowiednich środków transportu w celu realizacji 

zleceń, aktywne pozyskiwanie nowych klientów na nowych 

rynkach. Budowanie długofalowej współpracy z klientami i 

przewoźnikami. Rozwiązywanie problemów związanych z 

przewozem. Nadzór nad dokumentacją spedycyjną. Dbanie o 

jakość i terminowość dostaw. Optymalizacja kosztów transportu. 

Dbanie o wizerunek firmy. 

Znajomość rynku transportowego, w tym firm 

przewozowych. Komunikatywna znajomość 

języka angielskiego lub niemieckiego. 

Wykształcenie min. średnie (mile widziane o 

profilu logistycznym). Kultura osobista i 

wysokie umiejętności interpersonalne i 

komunikacyjne. Odporność na stres, 

umiejętność pracy pod presją czasu, 

kreatywność. Doświadczenie w pracy 

spedytora w transporcie drogowym. 

Ukierunkowanie na realizację wyznaczonych 

zadań i wskaźników. Umiejętności 

organizacyjne i analityczne. Samodzielność w 

działaniu, odpowiedzialność i decyzyjność. 

Szczecin Stabilne zatrudnienie w 

oparciu o umowę o pracę. 

Atrakcyjne wynagrodzenie 

zasadnicze + system 

premiowania. Prywatna 

opieka medyczna LUXMED. 

Atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe. Miła i przyjazna 

atmosfera pracy w zgranym 

zespole.  Możliwość 

rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji. Możliwość 

zdobycia cennego 

doświadczenia 

zawodowego. 

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













































































































































































































































