
Ilość ofert 

pracy od 

3.09.2018

data 

ukazania się 

ogłoszenia

źródło 

ogłoszenia

firma 

rekrutująca 

(jeśli podano)

nazwa 

stanowiska

kierunek w ZS 

nr 8

obowiązki wymagania firma 

zatrudniająca 

jeśli 

podano/miejsc

e zatrudnienia

oferują:

1. 4.09.2018 www.praca.pl Pracownik 

Księgowości - 

Pomoc Księgowej

technik ekonomista Wystawianie faktur, Obsługa korespondencji 

firmowej, Dekretowanie i księgowanie dokumentów, 

Sporządzanie raportów i innej dokumentacji 

księgowej, Bieżąca współpraca z pozostałymi 

działami.

Wykształcenie kierunkowe, Mile 

widziane doświadczenie w pracy 

w księgowości, Samodzielność 

i umiejętność pracy w zespole, 

Nastawienie na długofalową 

współpracę i chęć rozwoju 

kompetencji.

Piekarnia Bagietka to 

firma rodzinna o 

ponad 15-letniej 

tradycji. Posiadamy 

kilkadziesiąt 

własnych punktów 

sprzedaży, a także 

dwa nowoczesne 

zakłady produkcyjne 

o najwyższych 

standardach. 

Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do 

doświadczenia i umiejętności, Stabilne 

warunki zatrudnienia, Dodatki 

pozapłacowe tj. prywatna opieka lekarska, 

współfinansowanie kart Multisport, Bardzo 

duże możliwości rozwoju, Niecodzienne 

wyzwania. 

2. 4.09.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o. AP/ AR 

Accountant with 

English and 

German

technik ekonomista obsługa procesów księgowych z obszaru AR lub AP- 

np., monitorowanie należności/ zobowiązań, 

rozliczanie płatności od klientów/ wykonywanie 

płatności dla dostawców, rozliczanie wydatków za 

podróże służbowe, uzgadnianie sald z klientami 

bądź dostawcami, kontakt z klientami lub 

dostawcami, przygotowanie i analiza danych do 

limitów kredytowych, wystawianie faktur 

sprzedażowych, wezwań do zapłaty, księgowanie 

ich, udział w zamknięciu miesiąca, ścisła 

współpraca z zespołem i partnerem 

międzynarodowym, raportowanie wewnętrzne i 

zewnętrzne, udział w usprawnianiu procesów, udział 

w migracji procesów.

wykształcenie średnie lub wyższe/ 

student/ka ostatnich lat; dobra 

znajomość języka niemieckiego 

oraz komunikatywna angielskiego; 

bardzo dobra znajomość pakietu 

Office; analityczny zmysł; mile 

widziane doświadczenie w pracy 

w księgowości.

stabilne zatrudnienie w międzynarodowym 

środowisku; zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę; pakiet benefitów; pracę w 

nowoczesnym SSC w Poznaniu; 

atrakcyjne wynagrodzenie; możliwości 

pracy w różnych obszarach; szkolenia 

wprowadzające do pracy; imprezy 

firmowe; możliwości rozwoju kariery.

3. 5.09.2018 www.pracuj.pl SPECJALISTA 

DS. TURYSTYKI

technik obsługi 

turystycznej

Chcesz rozwijać swoją karierę u jednego z liderów 

rynku turystycznego? 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?

Jako Specjalista ds. turystyki 

będziesz odpowiadać za 

bezpośrednią obsługę klienta w 

biurze TUI.

O TUI POLAND: 

Międzynarodowy 

koncern turystyczny 

TUI jest liderem na 

europejskim rynku 

turystycznym. Od 

ponad 40 lat 

organizujemy 

wyjątkowe wakacje 

i sukcesywnie 

zyskujemy zaufanie 

milionów Klientów na 

całym świecie.

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 study tour’y 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.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/


4. 10.09.2018 www.praca.pl prezenter oferty 

turystycznej

technik obsługi 

turystycznej

Kompleksowa obsługa klienta indywidualnego w 

Salonie Firmowym Sieci Wewnętrznej – prezentacja 

i sprzedaż dostępnych usług turystycznych, 

budowanie trwałych relacji z klientami firmy.

doświadczenie w zakresie obsługi 

klienta oraz sprzedaży ofert 

turystycznych, znajomość 

geografii oraz zagadnień turystyki 

zagranicznej, wykształcenie min. 

średnie, znajomość systemu 

rezerwacyjnego Merlin, 

komunikatywność, sumienność 

i zaangażowanie, umiejętność 

pracy w zespole i efektywnej 

organizacji pracy własnej, pasja 

poznawania świata. 

ITAKA Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę. Szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe. Firmowe wyjazdy 

zagraniczne. Dofinansowanie do wczasów 

zagranicznych Pracownika i jego 

najbliższych. Ubezpieczenie na życie na 

preferencyjnych warunkach. Kartę 

Multisport w atrakcyjnej cenie. 

5. 12.09.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o Pracownik działu 

księgowości z 

językiem obcym

technik ekonomista Wykonywanie procesów księgowych w danym 

obszarze (AR/AP/GL). Obsługa klientów 

zagranicznych. Monitorowanie płatności. Udział w 

zamknięciu miesiąca. Dbałość o skuteczność, 

dokładność i terminowość otrzymanych zadań. 

Przygotowywanie raportów wewnętrznych i 

zewnętrznych. Udział w migracji procesów. 

Wsparcie pozostałych członków zespołu.

Bardzo dobra/dobra (B2, C1) 

znajomość przynajmniej jednego 

języka europejskiego, Dobra 

znajomość języka angielskiego 

(B2), Rozwinięte kompetencje 

analityczne, Skrupulatność, 

Wykształcenie kierunkowe i/lub 

doświadczenie w pracy w 

obszarze księgowości będzie 

dodatkowym atutem.

Solidną bazę wiedzy i rozwój umiejętności 

w dziedzinie księgowości. Poziom 

stanowiska dostosowany do posiadanego 

doświadczenia (junior-regular-senior). 

Kursy językowe. Elastyczne godziny 

pracy. Atrakcyjne wynagrodzenie i liczne 

benefity (w tym prywatna opieka 

medyczna i dofinansowana karta 

sportowa). Dobrą lokalizację miejsca 

pracy (tuż obok centrum handlowe z 

rabatami dla pracowników).

6. 17.09.2018 www.pracuj.pl Przedstawiciel 

handlowy - branża 

turystyczna

technik obsługi 

turystycznej

pozyskiwanie klientów do produktów oferowanych 

przez firmę (marketing sferyczny, wydawnictwo, 

szkolenia, targi), utrzymywanie dobrych relacji z 

klientami, praca w biurze i w terenie (woj. 

zachodniopomorskie), kontakty sprzedażowe z 

firmami branży turystycznej oraz z samorządami i 

instytucjami. 

doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku, 

umiejętność prowadzenia 

sprzedaży, inicjatywa i 

samodzielność w działaniu, 

kultura osobista, zaangażowanie, 

dyspozycyjność i mobilność, 

prawo jazdy, dobra orientacja w 

geografii turystycznej Pomorza 

Zachodniego, znajomość branży 

turystycznej, znajomość języka 

niemieckiego.

Zachodniopomorska 

Agencja Rozwoju 

Turystyki ZART Sp. z 

o.o

amodzielną i ciekawą pracę, brak 

monotonii, atrakcyjny system prowizyjny, 

szkolenie produktowe i sprzedażowe, 

wsparcie merytoryczne. Współpraca na 

podstawie umowy o pracę albo kontraktu.

7. 19.09.2018 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.

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. 

8. 25.09.2018 www.praca.pl Inspektor 

Logistyczny / 

Ekspedytor 

Portowy

technik logistyk wykształcenie minimum średnie, 

prawo jazdy kat. B, znajomość 

programów WORD i EXCEL, 

zaangażowanie w wykonywanie 

zadań, skrupulatność, 

umiejętność pracy pod presją 

czasu.

Świnoujście ponadprzeciętne wynagrodzenie (od 

4000PLN), system premiowania.

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


9. 27.09.2018 www.praca.pl Specjalista ds. 

kadrowo-

płacowych

technik ekonomista sporządzanie list płac do 20 i powyżej 20 

zatrudnionych pracowników, deklaracji ZUS, 

deklaracji PFRON, prowadzenie akt osobowych 

pracowników.

znajomość kadr i płac, biegła 

obsługa programu Płatnik, mile 

widziana podstawowa znajomość 

prowadzenia książki przychodów i 

rozchodów, sumienność i 

zaangażowanie w wykonywane 

obowiązki.

Szczecin wynagrodzenie 3000 - 40000 zł, 

możliwość dużego rozwoju i poszerzenia 

swojej wiedzy w zakresie kadr, płac i 

księgowości, oferujemy miłą atmosferę w 

zgranym zespole i komfort pracy, praca w 

godzinach 8:00 - 16:00.

10. 28.09.2018 www.praca.pl Spedytor technik logistyk przyjmowanie i sprawna realizacja zleceń 

transportowych, dbanie o koordynowanie i 

optymalne wykorzystanie pojazdów, współpraca z 

kontrahentami i dostawcami, pozyskiwanie nowych 

klientów, dbanie o wysoką jakość świadczonych 

usług, stałe monitorowa floty pojazdów.

podstawowa znajomość 

zagadnień z branży TSL (warunek 

konieczny), wykształcenie min. 

średnie (wykształcenie wyższe 

będzie dodatkowym atutem), 

podstawowa znajomość rynku 

transportowego, 

komunikatywność, dobra 

organizacja pracy, stawianie 

ambitnych celów i dążenie do 

nich, samodzielność w 

podejmowaniu decyzji, znajomość 

języka obcego (będzie 

dodatkowym atutem).

Szczecin - HiT 

Transport 

Międzynarodowy i 

Spedycja Sp. z o.o. 

Sp. k.

umowę o pracę (pełen etat), 

wynagrodzenie: podstawa + premia,  3 - 

dniowe szkolenie (po odbytym szkoleniu 

możliwość pracy), własne stanowisko 

pracy, niezbędne narzędzia pracy, 

wyznaczoną drogę rozwoju + pomoc we 

wdrażaniu, szkolenia z zakresu spedycji i 

transportu, stałą, solidną pracę w firmie o 

ugruntowanej pozycji na rynku T.S.L., 

możliwość podnoszenia swojego 

doświadczenia zawodowego w branży 

T.S.L.

11. 1.10.2018 www.pracuj.pl Antal Księgowy/ 

Księgowa w SSC

technik ekonomista AP Accountant: księgowanie dokumentów 

finansowo-księgowych, uzgadnianie sald z 

dostawcami, kontrola rozrachunków i 

płatności, udział w zamknięciu miesiąca, kwartału i 

roku, współpraca z działem AR oraz GL. AR 

Accountant: wystawianie faktur sprzedażowych, 

księgowanie faktur sprzedażowych na koncie po 

wpłacie, stały kontakt z dostawcami oraz 

odbiorcami, księgowanie wyciągów bankowych, 

uzgadnianie salda, ponaglanie zaległych należności, 

współpraca z działem AP oraz GL. GL Accountant: 

przygotowywanie i zatwierdzanie księgowań w 

ramach księgi głównej, rozliczanie kont 

bilansowych, uczestnictwo w zamknięciach okresów 

księgowych, Księgowanie Środków Trwałych, 

księgowanie wyciągów bankowych oraz rozliczanie i 

uzgadnianie kont bankowych, ścisła współpraca z 

działem AP i AR.

Doświadczenia w pracy na 

stanowisku księgowym w dziale 

AP/AR/GL lub samodzielnym 

stanowisku księgowym, Bardzo 

dobra znajomości języka 

angielskiego na 

poziomie minimum 

B2; Dodatkowym plusem będzie 

dobra znajomość drugiego języka 

obcego między innymi: 

niemieckiego, francuskiego, 

włoskiego, hiszpańskiego, 

portugalskiego; Bardzo 

dobrej organizacji własnego czasu 

pracy, Wysoko 

rozwiniętych umiejętności 

analitycznych oraz 

komunikacyjnych, Dobrej 

znajomość programów pakietu 

MS Office i dowolnego programu 

księgowego.

Szczecin Zatrudnienie w międzynarodowych 

organizacjach z dużymi możliwościami 

rozwoju zarówno osobistego jak również w 

strukturach organizacji, Profesjonalne 

szkolenia wdrożeniowe oraz liczne 

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

Możliwość praktycznego wykorzystywania 

swoich umiejętności językowych przy 

wykonywaniu codziennych obowiązków 

oraz przy kontakcie ze 

współpracownikami, Bardzo szeroką 

game benefitów: opieka medyczna, karta 

sportowa, ubezpieczenie na życie, kursy 

językowe, liczne bony i vouchery oraz 

wiele innych dodatków. Pracę na pełen 

etat na podstawie umowy o pracę.

12. 10.10.2018 www.pracuj.pl Cpl Jobs Sp. z o.o.

Młodszy 

Księgowy/a z 

językami obcymi

technik ekonomista

Odpowiedzialność za wykonywanie podstawowych 

zadań w ramach danego obszaru księgowego. 

Dbałość o skuteczność, dokładność i terminowość 

wykonywanej pracy. Współpraca z 

międzynarodowym klientem wewnętrznym. 

Zaangażowanie w szybki proces uczenia się i 

adaptacji.

Wykształcenie średnie lub wyższe 

(mile widziane kierunkowe). 

Umiejętność analitycznego 

myślenia. Przynajmniej średnia 

znajomość jezyka angielskiego. 

Mile widziany inny język 

europejski (np. niemiecki, 

hiszpański, francuski, serbsko-

chorwacki, włoski).  

Samodyscyplina i zdolność do 

pracy pod presją czasu. Mile 

widziane doświadczenie związane 

z księgowością (praktyka, staż, 

itp.).

Szczecin

Kursy językowe i szkolenia, w tym 

procesowe oraz umiejętności miękkich. 

Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatna 

opieka medyczna, dofinansowana karta 

sportowa oraz dofinansowane kursy 

językowe. Imprezy integracyjne po 

godzinach. Bezpłatny parking, a tuż obok 

centrum handlowe z restauracjami i 

rabatami dla pracowników. Możliwość 

pracy na niepełen etat, jeśli potrzebujesz 

godzić pracę z innymi zajęciami.

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


13. 11.10.2018 www.praca.pl Junior Accountant technik ekonomista Bezpośredni kontakt z wewnętrznymi i 

zewnętrznymi klientami w j. angielskim oraz 

polskim. Udzielanie wsparcia i odpowiedzi na 

zagadnienia związane z obszarem zobowiązań. 

Weryfikacja rozbieżności, wezwań do zapłaty oraz 

rozliczeń płatności przychodzących. Udział w 

wewnętrznych projektach i inicjatywach.

Wiedza dotycząca zagadnień z 

dziedziny rachunkowości - mile 

widziane ukończone studia 

kierunkowe (finanse i 

rachunkowość, ekonomia oraz 

pokrewne). Znajomość języka 

angielskiego na poziomie dobrym/ 

bardzo dobrym. Dobra znajomość 

MS Excel. Chęć rozwoju oraz 

zaangażowanie w wykonywaną 

pracę. Systematyczność oraz 

dobra organizacja pracy.

Szczecin Możliwość rozwoju w obszarze 

księgowości - styczność z różnorodnymi 

procesami. Realizacja ciekawych 

projektów w młodym i dynamicznym 

zespole. Nagrody dla wyróżniających się 

pracowników, imprezy integracyjne, 

uczestnictwo w programie ubezpieczeń 

grupowych. Prywatna opieka medyczna.

14. 11.10.2018 www.praca.pl Pracownik biurowy 

w księgowości - 

bez doświadczenia

technik ekonomista Obsługa procesów finansowo- księgowych, ścisła 

współpraca z zespołem i partnerem 

międzynarodowym, raportowanie wewnętrzne i 

zewnętrzne, udział w usprawnianiu procesów, udział 

w migracji procesów.

Wykształcenie średnie lub 

wyższe/ student/ka ostatnich lat, 

dobra znajomość języka 

angielskiego, bardzo dobra 

znajomość pakietu Office, 

analityczny zmysł, chęć rozwoju w 

księgowości.

Szczecin Stabilne zatrudnienie w 

międzynarodowym środowisku, 

zatrudnienie na podstawie umowy o 

pracę, pakiet benefitów (m.in. prywatna 

opieka medyczna, dofinansowana karta 

sportowa oraz dofinansowane kursy 

językowe), pracę w nowoczesnym SSC w 

Szczecinie, atrakcyjne wynagrodzenie, 

możliwości pracy w różnych obszarach, 

szkolenia wprowadzające do pracy,  

imprezy firmowe, możliwości rozwoju 

kariery.
15. 15.10.2018 www.praca.pl Inspektor ds. 

administracji

technik ekonomista Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało 

wykonywanie czynności związanych z obsługą 

procesu sprzedaży ubezpieczeń.

wykształcenie co najmniej 

średnie, znajomość pakietu MS 

Office, doświadczenie w obszarze 

związanym z księgowością, 

rozliczaniem kosztów,  prawo 

jazdy kat. B

Towarzystwo 

Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” - 

Szczecin

Wybranemu kandydatowi oferujemy 

możliwość rozwoju w firmie o 

ustabilizowanej pozycji na rynku, opiekę 

medyczną i świadczenia socjalne.

16. 15.10.2018 www.praca.pl HR PRIME S.C. z 

siedzibą w Gdańsku

Specjalista ds. 

Rezerwacji 

Promowych

technik logistyk operacyjna obsługa zleceń spedycyjnych od 

Klientów (w tym Agentów Zagranicznych); 

weryfikacja, przyjmowanie, rejestrowanie zleceń, 

dobór dostawców i zlecanie usług podwykonawcom; 

fakturowanie usług, alokowanie dokumentów 

kosztowych, kompletowanie i archiwizacja 

dokumentacji; nadzór nad realizacją zlecenia 

spedycyjnego; budowanie pozytywnych, 

długotrwałych relacji biznesowych z Klientami (w 

tym Agentami Zagranicznymi); prowadzenie 

operacyjnej windykacji należności (płatności 

handlowych); realizacja innych zadań postawionych 

przez kierownictwo.

wykształcenie minimum średnie 

(mile widziane Kierunki Logistyka 

i Transport); komunikatywna 

znajomość języka angielskiego 

pozwalająca na swobodną 

komunikację w mowie i piśmie; 

minimum roczne doświadczenie 

na podobnym stanowisku; 

doskonała organizacja pracy 

własnej, dokładność 

i skrupulatność; umiejętność 

efektywnego działania pod presją 

czasu; umiejętność pracy 

w zespole; dobra znajomość 

pakietu MS Office.

Świnoujście atrakcyjny i przejrzysty system płacowy 

oraz premię za osiągane wyniki; system 

szkoleniowy i pomoc we wdrożeniu na 

nowe stanowisko pracy; benefity 

pozapłacowe.

17. 18.10.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o Pracownik działu 

księgowości bez 

doświadczenia

technik ekonomista obsługa Klientów w zakresie rozliczeń, spraw 

związanych z bieżącym zatrudnieniem itp (w 

wymaganym języku obcym --> angielski, 

niemiecki/włoski/francuski); tłumaczenie 

dokumentacji; rozliczanie/wprowadzanie faktur; 

współpraca z innymi oddziałami.

posługujesz się 

językiem niemieckim/ 

włoskim/francuskim/ angielskim 

(min. B1+), chciałbyś rozwijać się 

w dziale HR/ księgowości, jesteś 

empatyczny, pozytywnie 

nastawiony do relacji z Klientem, 

jesteś gotowy na rozwój :)

Szczecin umowę o pracę w nowoczesnej, 

międzynarodowej firmie będącej liderem w 

swojej branży, atrakcyjne warunki 

wynagrodzenia + bogaty pakiet benefitów 

(opieka medyczna i stomatologiczna, 

ubezpieczenie na życie, karta Multisport, 

dofinansowanie wypoczynku, 

dofinansowanie nauki w formie kursów i 

studiów), atrakcyjną, jasno określoną 

ścieżkę kariery w ramach 

międzynarodowego koncernu.

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


18. 18.10.2018 www.praca.pl LSJ Koordynator-

Planista produkcji

technik logistyk Przygotowanie planów produkcyjnych i bieżąca 

kontrola ich realizacji. Ścisłą współpracę z działami 

produkcyjnymi i z działem sprzedaży. Analizę 

stanów magazynowych. Sporządzanie raportów 

dotyczących zużycia surowca. Optymalizację 

planów produkcji w celu zwiększenia efektywności i 

wydajności. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do 

procesów planowania produkcji. Weryfikację 

poprawności danych i parametrów planistycznych 

systemu ERP. 

Posiadasz doświadczenie w pracy 

na zbliżonym stanowisku. Znasz i 

pracujesz na co dzień w 

programie Excel. Posiadasz 

doświadczenie w pracy w 

systemach ERP. Jesteś 

dynamiczny/a i nie boisz się 

wyzwań. 

Firma produkcyjna z 

branży metalowej 

zlokalizowana w 

okolicach Szczecina - 

Mierzyn

Wynagrodzenie na poziomie: 7000-8000 

brutto w zależności od doświadczenia. 

Atrakcyjny bonus na koniec roku. Pracę w 

dynamicznie rozwijającej się firmie w 

której nie będziesz się nudził/a. Swobodę 

w działaniu, możliwość wprowadzania 

wszelakich zmian usprawniających 

produkcję.

19. 19.10.2018 www.pracuj.pl Księgowa/Księgow

y

technik ekonomista Wprowadzanie danych dostawców, zarządzanie 

kodowaniem faktur dostawców oraz kontrola 

przepływu zatwierdzeń faktur, zarządzanie 

kodowaniem faktur dostawców oraz kontrola 

przepływu zatwierdzeń faktur, ścisła współpraca z 

działem zakupów w celu rozwiązywania kwestii 

związanych z fakturami i płatnościami, monitoring 

terminowego regulowania zobowiązań, księgowanie 

wyciągów bankowych i raportów kasowych, 

przygotowanie i księgowanie delegacji krajowych i 

zagranicznych, księgowanie i uzgadnianie list płac.

Wykształcenie min. średnie 

ekonomiczne. Co najmniej roczne 

doświadczenie w dziedzinie 

księgowości. Znajomość języka 

angielskiego (B1+). Znajomość 

pakietu Microsoft Office, w 

szczególności programu Excel. 

Mile widziana znajomość Axapty 

2009.  Dobra organizacji pracy, 

zdolności analityczne.

Możliwość rozwoju zawodowego i 

podnoszenia kwalifikacji w 

międzynarodowym zespole. Ambitne 

projekty i ciekawe zadania. Atrakcyjne 

warunki pracy i płacy.

20. 19.10.2018 www.praca.pl Staż w dziale 

Finansów

technik ekonomista Jako Stażysta/-ka w dziale Finansów 

odpowiedzialny/-a będziesz przede wszystkim za 

wsparcie pracowników całego działu. Będziesz 

dedykowany/-a do pracy administracyjnej mi.in. przy 

skanowaniu faktur, uzupełnianiu danych w 

raportach i zestawieniach, kompletowaniu 

dokumentów.

wykształcenie średnie 

ekonomiczne, status studenta 

(najlepiej kierunków 

ekonomicznych), prawo jazdy kat. 

B (dojazdy do pracy), język 

angielski na poziomie 

komunikatywnym, praktyczna 

znajomość MS Office (Excel, 

Word, PP), dyspozycyjność do 

pracy na pełen etat lub 1/2, 

komunikatywność, umiejętności 

organizacyjne.

LM Wind Power is 

the world's largest, 

independent supplier 

of blades for wind 

turbines, offering 

blade development, 

manufacturing and 

service and logistics. 

Approximately one in 

five turbines installed 

around the world has 

LM Wind Power 

blades.

możliwość zdobycia doświadczenia w 

międzynarodowej firmie produkcyjnej w 

dziale finansów, niezbędne narzędzia 

pracy, możliwość rozwoju kompetencji 

zawodowych i podniesienia kwalifikacji, 

pracę od zaraz w pełnym wymiarze czasu, 

umowę zlecenie.

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

