
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/Księgowy 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 Klaudia Krzemińska, 

Coordinator, 

Recruitment, Tel +48 

914351003, Mob +48 

500025298, 

klkr@lmwindpower.c

om

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.

21. 29.10.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o. Księgowy/a z 

językiem 

angielskim

technik ekonomista Księgowanie i rozliczanie transakcji finansowo-

księgowych w ramach danego obszaru księgowego 

(AR, AP, GL). Monitorowanie 

należności/zobowiązań. Rozliczanie płatności od 

klientów/wykonywanie płatności dla dostawców i 

zarządzanie ich kartotekami. Przygotowywanie i 

analiza danych do ustalenia limitów kredytowych 

klientów. Uzgadnianie sald z klientami/dostawcami. 

Udział w zamknięciu miesiąca. Przygotowywanie 

raportów wewnętrznych i zewnętrznych. Wsparcie 

pozostałych członków zespołu i proponowanie 

usprawnień w procesach. Bieżąca współpraca z 

zagranicznymi kontrahentami. Udział w migracji 

procesów.

Dobra znajomość języka 

angielskiego (B2). Mile widziana 

znajomość dodatkowego języka 

europejskiego. Wykształcenie 

kierunkowe i/lub doświadczenie w 

pracy w obszarze księgowości. 

Praktyczna znajomość pakietu 

Office. Rozwinięte kompetencje 

analityczne.

Szczecin 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. Elastyczne godziny pracy. Kursy 

językowe. Dobrą lokalizację miejsca pracy 

(tuż obok centrum handlowe z rabatami 

dla pracowników).

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


22. 29.10.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o. Administration and 

Accounting 

Assistant/Specialist 

with a foreign 

language

technik ekonomista Assisting with day to day operations of the 

department. Providing accounting and 

administrative support to Clients and Project 

Teams. Answering any customers’ inquires via 

phone and e-mail. Supporting team in everyday 

activities.

Fluent (B2+) ONE of the following: 

English, German, French, Italian, 

Spanish, Croation, Serbian, 

Hungarian for Szczecin*). 

Additional language will be an 

asset. For Juniors - previous 

experience in 

administrative/customer care area 

- as an asset. For Regulars – at 

least 1 year of experience of work 

in a similar position. Analytical 

thinking and good organizational 

skills. Ability to work in fast-

changing environmen. 

Interpersonal skills – 

communicative team player will be 

a great part of the department.

Szczecin, Stargard, 

Szczecinek, 

Choszczno, 

Goleniów, Gryfino, 

Police, Świnoujście, 

Barlinek, Trzebież, 

Mierzyn, Przecław, 

Dołuje

Opportunity to develop skills in the 

international organization. Attractive 

salary and wide compensation package. 

Great work atmosphere.  Possibility for 

further promotions and career path 

development.

23. 14.11.2018 www.praca.pl Junior Accountant technik ekonomista Księgowanie dokumentów w systemie SAP. 

Kontrolę dokumentów księgowych. Kontakt z 

zewnętrznym i wewnętrznym klientem (również 

zagranicznym) celem wyjaśniania wątpliwości 

dotyczących księgowań. Współpracę z innymi 

zespołami w celu optymalizacji procesów. 

Minimum średnie wykształcenie 

(preferowane wyższe lub w trakcie 

studiów). Wiedza dotycząca 

podstawowych zagadnień z 

dziedziny rachunkowości. 

Znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2. Dobra znajomość 

MS Excel. Chęć rozwoju oraz 

zaangażowanie w wykonywaną 

pracę. Systematyczność oraz 

dobra organizacja pracy. 

Dokładność i skrupulatność. 

Szczecin - Salling 

Group (poprzednio 

Dansk Supermarked 

Group)

Praca w Salling Group SSC obfituje w 

następujące benefity: prywatną opiekę 

medyczną, kartę sportową Multisport, 

nagrody dla wyróżniających się 

pracowników, imprezy integracyjne, 

program ubezpieczeń grupowych, bilety 

do kina, inicjatywy sportowe oraz 

realizację ciekawych projektów. Ponadto, 

oferujemy umowę o pracę od poniedziałku 

do piątku w elastycznych godzinach 

(możesz zaczynać pracę między 7:00 a 

9:00 rano), zgodnie ze skandynawskim 

modelem organizacji, w którym work-life 

balance ma istotne znaczenie. To 

podejście określane jest przez naszych 

kolegów z Danii jako Hygge.

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


24. 15.11.2018 www.praca.pl Agencja Doradztwa 

Personalnego 

Jobfinder

Kierownik Recepcji - 

Hotel SPA 4*

technik hotelarstwa Prawidłowe funkcjonowanie recepcji hotelowej, 

Realizację wysokiego standardu jakości obsługi 

klienta, Efektywne zarządzanie kilkuosobowym 

zespołem, Zarządzanie, motywowanie oraz 

szkolenie podległego personelu, Obsługę Gości 

zgodnie z przyjętymi standardami, Identyfikację 

potrzeb klienta i monitorowanie poziomu jego 

zadowolenia, Tworzenie promocji i działań 

stymulujących sprzedaż usług medycznych w 

powiązaniu z ofertą hotelu, Rozwój strategii 

marketingowej i sprzedażowej wg najbardziej 

aktualnych trendów, Kontrolę i optymalizację 

kosztów w zakresie rentowności, Nadzór nad 

wdrażaniem nowych produktów i usług.

Minimum rocznego 

doświadczenie w zarządzaniu 

zespołem recepcji, Znajomości 

usług medycznych w hotelarstwie, 

Umiejętności efektywnego 

zarządzania zespołem, szkolenia i 

motywowania personelu, 

Umiejętności wprowadzania 

procedur i standardów pracy w 

swoim dziale, Dyspozycyjności i 

zdolności do pracy w warunkach 

podwyższonego stresu, Orientacji 

na oczekiwania klientów, 

Znajomości języka angielskiego, 

Dbałości o wysoki standard 

obsługi gości,  Nienagannej 

prezencji i wysokiej kultury 

osobistej, Znajomości obsługi 

komputera i hotelowych systemów 

operacyjnych, Łatwości 

nawiązywania kontaktów, 

umiejętności samodzielnego 

podejmowania decyzji.

województwo 

kujawsko-pomorskie

Atrakcyjne warunki zatrudnienia, Pracę w 

profesjonalnym zespole, Możliwość 

rozwoju zawodowego, Pakiet relokacyjny, 

w tym zakwaterowanie.

25. 21.11.2018 www.praca.pl Relyon Recruitment Młodszy Specjalista 

ds. Tranzycji 

Międzynarodowych

technik ekonomista Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą miały 

okazję uczestniczyć w procesach tranzycyjnych 

oraz outsourcingowych, jednocześnie blisko 

współpracując z działem księgowości, finansowym, 

łańcucha dostaw oraz logistyki

Biegła znajomość języka 

niemieckiego/ 

francuskiego/niderlandzkiego/angi

elskiego (B2+), Znajomość MS 

Office, Umiejętność nawiązywania 

kontaktów oraz budowania relacji 

w środowisku biznesowym, 

Umiejętność podejmowania 

samodzielnych decyzji i 

analitycznego myślenia.

województwo 

zachodniopomorskie

Stanowisko w dynamicznym, 

międzynarodowym środowisku w oparciu 

o umowę o pracę, Kompleksowy system 

szkoleń wdrażających, Możliwość 

samorealizacji na stanowisku 

wymagającym dużego zakresu 

samodzielności, Współpracę z ekspertami 

w dziedzinie finansów, Możliwość 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

(kursy językowe/branżowe), 

Wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny 

system motywacyjny.

26. 21.11.2018 www.praca.pl Relyon Recruitment Młodszy Specjalista 

ds. Tranzycji 

Międzynarodowych

technik logistyk Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą miały 

okazję uczestniczyć w procesach tranzycyjnych 

oraz outsourcingowych, jednocześnie blisko 

współpracując z działem księgowości, finansowym, 

łańcucha dostaw oraz logistyki

Biegła znajomość języka 

niemieckiego/ 

francuskiego/niderlandzkiego/angi

elskiego (B2+), Znajomość MS 

Office, Umiejętność nawiązywania 

kontaktów oraz budowania relacji 

w środowisku biznesowym, 

Umiejętność podejmowania 

samodzielnych decyzji i 

analitycznego myślenia.

województwo 

zachodniopomorskie

Stanowisko w dynamicznym, 

międzynarodowym środowisku w oparciu 

o umowę o pracę, Kompleksowy system 

szkoleń wdrażających, Możliwość 

samorealizacji na stanowisku 

wymagającym dużego zakresu 

samodzielności, Współpracę z ekspertami 

w dziedzinie finansów, Możliwość 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

(kursy językowe/branżowe), 

Wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny 

system motywacyjny.

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


27. 22.11.2018 www.pracuj.pl Specjalista ds. 

logistyki

technik logistyk organizacja transportów krajowych i 

międzynarodowych, tworzenie dokumentacji 

transportowej, kontakt z klientami, producentami i 

agencjami celnymi.

Znajomość języka angielskiego 

dobra w mowie i piśmie, 

znajomość pakietu MS Office, 

komunikatywność, sumienność, 

bardzo dobra organizacja pracy, 

wysoka kultura osobista,  

znajomość zagadnień 

logistycznych w transporcie 

międzynarodowym, 

doświadczenie w logistyce, 

wykształcenie techniczne, 

znajomość branży maszyn do 

obróbki stali lub zagadnień 

związanych z obróbką stali.

Szczecin, Police, 

Dołuje - PAX PHU to 

firma oferująca 

maszyny do obróbki 

stali. Od 2006 roku 

zajmujemy się 

profesjonalną 

sprzedażą, 

instalacjami i 

serwisem 

sprzedawanych 

przez nas urządzeń. 

Łącznie w Polsce od 

2006 r. sprzedaliśmy 

i zainstalowaliśmy 

ponad 4000 

urządzeń i maszyn 

do obróbki stali!

zatrudnienie na umowę o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w 

młodym, dynamicznym zespole, 

możliwość rozwoju zawodowego, 

możliwość dowozu do miejsca pracy

28. 25.11.2018 www.pracuj.pl Antal is a leader in 

executive recruitment 

and HR consulting 

services

Logistics Planner technik logistyk Intense communication with stakeholder on daily 

basis. Plan transportation and logistics services. 

Monitor and resolve problems concerning 

warehousing, transportation, logistics systems, 

imports or exports.  Execute urgent orders and 

expedited shipments. Troubleshoot and report any 

potential service failures to appropriate internal and 

external stakeholders. Negotiate transportation 

rates. Analyze all aspects of corporate logistics to 

determine the most cost-effective. Provide 

operational support on Clients’ projects.

Fluent in English. Minimum 2 

years of relevent experience. 

Strong communication skills – 

being able to effectively 

communicate to all levels directly 

and remotely. Efficient reporting 

skills. Detail-oriented: accuracy is 

essential. Well organized. 

Proactive and willing to take 

initiatives. Able to adapt in a fast-

paced environment. Fast learner.

Szczecin, Koszalin Competitive remuneration and benefit 

package (health insurance and 

MULTISPORT card). A young and 

dynamic working environment. Fast 

growing international business. Great 

Office Location. High company standards 

and culture. Friendly, international 

atmosphere.

29. 27.11.2018 www.pracuj.pl LSJ Specjalista ds. 

rozliczeń z j. 

angielskim

technik ekonomista Kontrola, analiza i uzgadnianie sald z klientami 

krajowymi oraz zagranicznymi. Monitorowanie 

nieterminowych płatności i obsługa dłużników. 

Prowadzenie oraz weryfikacja poprawności 

rozliczeń z faktorem. Bieżąca obsługa systemów 

bankowości elektronicznej. Księgowanie wyciągów 

bankowych. Wsparcie w realizacji zadań działu 

finansów. 

Min. rocznego doświadczenia w 

pracy na podobnym stanowisku. 

Dobrej znajomości j. angielskiego - 

warunek konieczny. 

Wykształcenia średniego lub 

wyższego, mile widziane 

ekonomiczne. Dobrej znajomości 

pakietów MS Excel i MS Word. 

Znajomości podstaw 

rachunkowości. Umiejętności 

komunikacyjnych i dobrej 

organizacji pracy. Znajomość 

systemu Microsoft Dynamix NAV 

będzie dodatkowym atutem. 

Szczecin Pracę w dynamicznie rozwijającej się 

organizacji. Przyjemną atmosferę pracy w 

zgranym i profesjonalnym zespole. 

Nowoczesne warunki i niezbędne 

narzędzia pracy, w tym pracę na dwóch 

monitorach. Biuro w prestiżowej lokalizacji 

w centrum Szczecina. Pakiet świadczeń 

socjalnych. 

30. 28.11.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o. Accountant with 

English

technik ekonomista obsługa procesów księgowych- różne obszary- w 

zależności od doświadczenia i chęci rozwoju, 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; 

doświadczenie w pracy w 

księgowości- mile widziane; dobra 

znajomość języka angielskiego; 

bardzo dobra znajomość pakietu 

Office; analityczny zmysł; 1-2 

letnie doświadczenie w pracy w 

księgowości.

Szczecin stabilne zatrudnienie w międzynarodowym 

środowisku; zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę; pełen etat, praca od 

poniedziałku do piątku; bogaty pakiet 

benefitów finansowych i pozafinansowych; 

pracę w nowoczesnym SSC w Szczecinie; 

atrakcyjne wynagrodzenie; możliwości 

pracy w różnych obszarach; szkolenia 

wprowadzające do pracy; imprezy 

firmowe; możliwości rozwoju kariery.

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


31. 28.11.2018 www.pracuj.pl Młodszy Specjalista 

ds. Marketingu 

Lokalnego

technik organizacji 

reklamy

realizacja strategii marketingowej firmy na 

wyznaczonym obszarze, wsparcie oddziałów firmy w 

zakresie lokalnych działań marketingowych oraz 

rekrutacyjnych, monitorowanie i analiza konkurencji, 

przygotowywanie raportów i prezentacji,  

zarządzanie miesięcznym budżetem, 

opracowywanie, organizacja i koordynowanie 

eventów, w tym: targów, konferencji, prezentacji - 

związanych z rekrutacją personelu opiekuńczego. 

znajomość obszaru Social Media, 

praktyczna znajomość zagadnień 

z zakresu marketingu, mile 

widziane doświadczenie na 

stanowisku specjalisty ds. 

marketingu, znajomość pakietu 

MS Office, komunikatywność, 

kreatywność, gotowość do 

podróży służbowych,  czynne 

prawo jazdy kat. B.

Szczecin - 

www.promedica24.pl

Umowa o pracę. Praca od poniedziałku do 

piątku. Atrakcyjne wynagrodzenie 

(podstawa + premia). Opieka medyczna 

dla Ciebie i Twojej rodziny. Ubezpieczenie 

grupowe. Karta Multisport. Dogodna 

lokalizacja biura. Możliwości rozwoju – 

szkolenia. Kompleksowe wdrożenie. 

32. 28.11.2018 www.pracuj.pl Administrator 

systemów 

magazynowych - 

SAP super user

technik logistyk Nadzór w systemie i zgłaszanie incydentów. 

Analizowanie procesów za pomocą systemu SAP. 

Współpraca z zespołem magazynowym i 

produkcyjnym w zakresie systemu. 

Doświadczenie w obszarze 

logistyki magazynowej. Znasz 

system SAP i masz 

doświadczenie z systemu WMS. 

Dobra znajomość Excela. Dobra 

znajomość angielskiego. 

Umiejętności analityczne. 

Inicjatywa w działaniu.

Szczecin (Załom) - 

DHL Supply Chain to 

wiodący na świecie 

dostawca logistyki 

kontraktowej. Na 

polskim rynku spółka 

działa od 2002 roku, 

zatrudniając ponad 2 

000 osób. Firma 

zarządza ponad 20 

lokalizacjami o 

łącznej powierzchni 

ponad 300 tys. m2.

Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę. 

Realne możliwości rozwoju zawodowego 

oraz finansowego w nowo powstającej 

operacji. Opieka medyczna Medicover. 

Dofinansowanie do ubezpieczenia na 

życie. Dofinansowanie do karty sportowej 

Multisport. „Wczasy pod gruszą”. 

Dofinansowanie do wydarzeń sportowych. 

Uczestniczenie w budowie przyjaznego 

nowego miejsca pracy w regionie dla 

setek osób. 

33. 3.12.2018 www.praca.pl CPL Jobs Sp. z o.o. Specjalista w dziale 

księgowości z 

językiem 

francuskim lub 

niemieckim

technik ekonomista Obsługiwanie procesów finansowo-księgowych w 

wybranym obszarze (AR/AP/GL). Obsługa klientów 

zagranicznych (kontakt mailowy i/lub telefoniczny). 

Monitorowanie i fakturowanie płatności. Udział w 

zamknięciu miesiąca. Przygotowywanie raportów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Wsparcie 

pozostałych członków zespołu. Możliwość udziału w 

migracji procesów.

Dobra znajomość języka 

angielskiego. Dobra 

znajomość przynajmniej 

jednego języka: francuskiego lub 

niemieckiego. Wykształcenie 

kierunkowe i/lub doświadczenie w 

pracy w obszarze księgowości. 

Rozwinięte kompetencje 

analityczne. Praktyczna 

znajomość pakietu Office. Chęć 

rozwijania się w obszarze 

księgowości.

Szczecin Ciekawą pracę w międzynarodowym 

środowisku. Solidną bazę wiedzy i 

możliwość rozwoju 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).

34. 8.12.2018 www.pracuj.pl Lobo Asystent ds. 

logistyki i zakupów 

w dziale logistyki

technik logistyk Organizacja pracy transportu 

wewnętrznego/zewnętrznego. Negocjowanie 

warunków handlowych usług spedycyjnych. Serwis i 

naprawy transportu wewnętrznego. Nadzór i 

kontrola kosztów eksploatacji pojazdów firmy. 

Kontrolowanie i rozliczanie pracy kierowców. 

Prowadzenie okresowych przeglądów technicznych 

sprzętu transportowego będącego w dyspozycji 

firmy. Kontrolowanie poprawności otrzymanych 

faktur transportowych i paliwowych. Raportowanie 

do bezpośredniego przełożonego. 

Wykształcenie wyższe lub średnie 

(preferowane związane z 

logistyką). Mile widziane 

doświadczenie na podobnym 

stanowisku. Bardzo dobra 

obsługa pakietu MS Office. 

Znajomość systemu ERP. Dobra 

znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego. 

Szczecin Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej 

pozycji (50 lat istnienia firmy). Możliwość 

rozwoju zawodowego, podwyższania 

kwalifikacji oraz zdobywania nowych. 

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

Wynagrodzenie proporcjonalne do 

zaangażowania i umiejętności. Pełen 

pakiet socjalny wraz z kartą Fit Sport lub 

Fit Profit. 

http://www.pracuj.pl/
http://www.promedica24.pl/
http://www.promedica24.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/


35. 14.12.2018 www.pracuj.pl Specjalista ds.. 

Turystyki 

technik obsługi 

turystycznej

Jako Specjalista ds. turystyki będziesz odpowiadać 

za bezpośrednią obsługę klienta w biurze TUI.

Jesteś zainteresowany pracą w 

nowo otwieranym biurze? 

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?

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 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.

36. 4.01.2019 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

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, wynagrodzenie od 

3000 do 4000 PLN.

37. 14.01.2019 www.pracuj.pl Specjalista ds. 

obsługi klienta i 

marketingu

technik obsługi 

turystycznej

sprzedaż produktów i usług oferowanych przez 

Firmę (rejsów), doradztwo w zakresie obsługi 

klienta, pozyskiwanie nowych Klientów, 

przygotowywanie ofert dla klientów, prowadzenie 

korespondencji oraz dokumentacji związanej z 

obsługą klienta, obsługa sklepu internetowego.

Szukamy osoby: szybko uczącej 

się, otwartej, komunikatywnej, 

energicznej, znającej tematykę 

żeglarską, samodzielnej, 

posiadającej bardzo dobre 

umiejętności interpersonalne, 

posługującej się biegle językiem 

angielskim w mowie i w piśmie, z 

wysoką motywacją do pracy, 

zaangażowanej, nastawionej na 

sukces, znającej biegle pakiet MS 

Office i obsługę urządzeń 

biurowych, odpornej na stres, 

sumiennej, dokładnej, cechującej 

się wysoką kulturą wysławiania 

się i kulturą osobistą, 

dyspozycyjnej.

Szczecin - 

Skłodowscy Yachting 

sp. z o.o. S.K.A. jest 

Armatorem żaglowca 

STS Kapitan 

Borchardt.

ciekawą pracę pełną wyzwań w 

dynamicznym zespole, pełne wsparcie we 

wdrożeniu do obowiązków, stabilność 

zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. 

38. 16.01.2019 www.praca.pl Pracownik 

Administracyjny

technik logistyk Wprowadzaniu dostaw do systemów. Prowadzeniu 

dokumentacji dostaw logistycznych. Obsłudze 

systemu logistycznego TMS. Kontroli i rozliczaniu 

sald depozytów z dostawcami. Wprowadzaniu i 

analizowaniu anomalii w dostawach.

Znajomości obsługi komputera 

oraz znajomości pakietu MS 

Office (Excel, Word). 

Umiejętności współpracy z 

dostawcami. Samodzielność w 

wykonywaniu powierzonych 

zadań. Terminowości i 

dokładności.

Auchan Retail - 

Szczecin 

Kołbaskowo

Możliwość pracy z ludźmi w stałych 

godzinach. Stabilne zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę już od 1. dnia 

pracy. Nowe znajomości, wsparcie i 

profesjonalne szkolenia z zakresu 

wykonywanych zadań. Cenne 

doświadczenia i możliwości rozwoju w 

różnych projektach.

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


39. 16.01.2019 www.praca.pl Lider działu 

zakupów i logistyki

technik logistyk Zarządzanie grupą 2 pracowników magazynowych, 

zakupy komponentów pod produkcję zgodnie z 

MRP, negocjowanie cen z dostawcami, 

przeprowadzanie inwentaryzacji, planowanie 

produkcji i dbanie o dostępność komponentów, 

uaktualnianie stanów magazynowych w systemie 

ERP. 

Posiadasz doświadczenie w 

zakupach, kontakcie z 

dostawcami, planowaniu 

produkcji, zarządzałeś / 

zarządzałaś grupą pracowników, 

porozumiewasz się j. angielskim 

w stopniu dobrym i nie boisz się 

go używać w codziennych 

kontaktach. 

Szczecin atrakcyjne warunki zatrudnienia, przyjazną 

atmosferę pracy, swobodę w działaniu i 

wdrażaniu własnych pomysłów

40. 17.01.2019 www.praca.pl asystent ds. 

zarządzania 

towarami

technik ekonomista Szerokorozumiana współpraca ze sklepami oraz 

pozostałymi działami Netto Polska. Tworzenie 

zamówień. Tworzenie zamówień. Stałe kontakty z 

dostawcami. Tworzenie INFO. Sporządzanie 

zamówień na potrzeby wewnętrzne. Zarządzanie 

kluczami dostaw.

Wykształcenie średnie, mile 

widziane handlowe lub 

ekonomiczne. Dobra znajomość 

obsługi komputera oraz szybkie 

przyswajanie wiedzy w zakresie 

wewnętrznych programów 

informatycznych. 

Komunikatywność. Zdolność 

analitycznego myślenia. 

Odpowiedzialność, dokładność, 

systematyczność. Umiejętność 

pracy pod presją czasu.

Netto - Motaniec/ k. 

Kobylanki

Oferujemy stabilną, ciekawą i pełną 

wyzwań pracę w międzynarodowej firmie, 

możliwość rozwoju zawodowego i 

podnoszenia kwalifikacji, możliwość 

przejazdu do i z pracy busem 

pracowniczym. Możliwość dołączenia do 

dobrego ubezpieczenia grupowego na 

atrakcyjnych warunkach. Za symboliczną 

opłatą umożliwiamy wynajęcie 

pracowniczego mieszkania letniskowego 

w Karpaczu. Nagrody jubileuszowe. Bony 

świąteczne. Mikołajkowe paczki dla 

Twoich dzieci. Firmową kantynę, w której 

codziennie otrzymasz niedrogi i smaczny 

posiłek, częściowo dofinansowany przez 

Netto. Dofinansowanie do nauki języka 

angielskiego. Zajęcia integracyjno – 

sportowe organizowane w Netto Arenie.

41. 17.01.2019 logistyk technik logistyk Analiza 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 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.

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. Wykształcenie 

minimum średnie.

Netto - Motaniec/ k. 

Kobylanki

Oferujemy stabilną, ciekawą i pełną 

wyzwań pracę w międzynarodowej firmie, 

możliwość rozwoju zawodowego i 

podnoszenia kwalifikacji, możliwość 

przejazdu do i z pracy busem 

pracowniczym. Możliwość dołączenia do 

dobrego ubezpieczenia grupowego na 

atrakcyjnych warunkach. Za symboliczną 

opłatą umożliwiamy wynajęcie 

pracowniczego mieszkania letniskowego 

w Karpaczu. Nagrody jubileuszowe. Bony 

świąteczne. Mikołajkowe paczki dla 

Twoich dzieci. Firmową kantynę, w której 

codziennie otrzymasz niedrogi i smaczny 

posiłek, częściowo dofinansowany przez 

Netto. Dofinansowanie do nauki języka 

angielskiego. Zajęcia integracyjno – 

sportowe organizowane w Netto Arenie.

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


42. 21.01.2019 www.pracuj.pl księgowy technik ekonomista Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, 

zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i 

innych ewidencji. Rozliczanie i przekazywanie 

wpływów uprawnionym podmiotom. Dokonywanie 

rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz 

zwrotów podatkowych i ceł oraz wydawanie 

postanowień w tym zakresie. Przeprowadzanie 

rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników 

komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej.  

Wykształcenie średnie. 

Podstawowa znajomość 

przepisów prawa podatkowego i 

przepisów o rachunkowości. 

Umiejętność sprawnej organizacji 

pracy własnej. Umiejętność pracy 

pod presją czasu i odporność na 

stres. Umiejętność pracy w 

zespole. Komunikatywność. Brak 

współpracy z organami 

bezpieczeństwa państwa 

wymienionymi w art. 2 ustawy z 

dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (dotyczy kandydatów 

urodzonych przed 1 sierpnia 1972 

r.). Posiadanie obywatelstwa 

polskiego. Korzystanie z pełni 

praw publicznych. Nieskazanie 

prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

Izba Administracji 

Skarbowej w 

Szczecinie

43. 21.01.2019, 

19.02.2019

TELUS International 

Europe

Travel Assistant 

with Polish and 

English for Air 

France - KLM

technik obsługi 

turystycznej

Daily communication with customers. Respond to 

clients’ requests and provide accurate information. 

Be positive, friendly and supportive. 

Very good level of Polish. Good 

level of English. Friendly and 

outgoing personality. Self-

motivation and result-orientation. 

IATA certificate will be a plus. 

KLM Airlines Stable job (permanent labor contract). 

Competitive salary for the local market. 

Opportunity to plan your own working 

schedule. Career development 

opportunities. Great relocation package: 

Airplane Tickets / Transportation from 

Airport / Up to one month Free 

Accommodation in a hotel. Meal tickets 

shall be granted monthly. International 

modern working environment. Special 

Discounts & Offers for all employees. 

Employee referral bonus. Positive 

environment. Supportive work-life balance 

policies. Continuous assistance and 

learning. Employee Relations team to help 

new hires integrate in the local lifestyle 

and culture.
44. 12.02.2019 www.praca.pl Cpl jobs Pracownik ds. 

księgowości z j. 

angielskim

technik ekonomista księgowanie i rozliczanie transakcji finansowo-

księgowych z konkretnego obszaru księgowości, 

monitorowanie płatności, udział w zamknięciu 

miesiąca, przygotowywanie raportów wewnętrznych 

i zewnętrznych, udział w migracji procesów.

j. angielski - min. B2, j. niemiecki/ 

francuski/ hiszpański/ węgierski - 

min. B2 -> jako atut, znajomość 

Windows’a, Microsoft Outlook’a, 

znakomite umiejętności 

komunikacyjne, zdolności 

analityczne,  otwartość na zmiany 

i zdolność pracy pod presją 

czasu, dbałość o szczegóły i 

multitasking. 

Szczecin pakiet szkoleń, możliwość rozwoju i 

podnoszenia kwalifikacji, przejrzystą 

ścieżkę kariery, pakiet benefitów 

(prywatna opieka medyczna, 

ubezpieczenie, karta Multisport, program 

rekomendacji), pracę w 

międzynarodowym środowisku, wyjścia 

integracyjne, wydarzenia sportowe.

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


45. 13.02.2019 www.pracuj.pl Analityk Dostaw technik logistyk
Analiza 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 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.

Netto - Motaniec/ k. 

Kobylanki
Możliwość dołączenia do dobrego 

ubezpieczenia grupowego na 

atrakcyjnych warunkach. Za 

symboliczną opłatą umożliwiamy 

wynajęcie pracowniczego mieszkania 

letniskowego w Karpaczu. Nagrody 

jubileuszowe. Bony świąteczne. 

Mikołajkowe paczki dla Twoich dzieci. 

Dostęp do firmowej kantyny, w której 

codziennie otrzymasz niedrogi i 

smaczny posiłek, częściowo 

dofinansowany przez Netto. 

Dofinansowanie do nauki języka 

angielskiego. Zajęcia integracyjno – 

sportowe organizowane w Netto 

Arenie.

47. 16.02.2019 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. 

Umiejętności graficzne. 

Kreatywność, wielozadaniowość, 

samodzielność w działaniu. 

Umiejętność strategicznego 

myślenia i weryfikowania 

informacji. Proaktywność i 

odpowiedzialność za powierzone 

zadania. Prawo jazdy kat. B.

BAGIETKA Marek 

Jackowski

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. 

48. 22.02.2019 www.praca.pl Pracownik Recepcji 

i Rezerwacji

technik hotelarstwa Hotel pracuje 24/7, więc może się zdarzyć, że 

będziemy Cię potrzebować w weekendy/święta albo 

w godzinach nocnych. To miejsce dla Ciebie jęśli 

Twoją pasją jest nawiązywanie relacji z ludźmi, 

jesteś nastawiony/-a na rozwiązywanie problemów 

gości, umiesz udzielić rady i zapytać o opinię po 

angielsku, wierzysz, że szczęście to suma dobrze 

spędzonych chwil.

Będziesz  dbać o to, aby hotel był 

miejscem, nadającym znaczenie 

każdej chwili spędzonej w nim 

przez gości przybyłych z bliska i z 

daleka od momentu 

zakwaterowania aż do 

wymeldowania.

IBIS BUDGET 

SZCZECIN

umowę o pracę, strój służbowy/uniform, 

darmowy lunch,  wczasy pod gruszą, 

prywatną opiekę medyczną Medicover, 

kartę Multisport, grupowe ubezpieczenie 

PZU, kartę zniżkową na noclegi i usługi 

gastronomiczne w hotelach AccorHotels 

na całym świecie, premie co 6 miesięcy i 

nagrody specjalne.

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


49. 25.02.2019 www.praca.pl Accountant with 

English

technik ekonomista Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w 

pracy na stanowisku księgowym w dziale AP/AR/GL 

lub samodzielnym stanowisku, bardzo dobra 

znajomości języka angielskiego na 

poziomie minimum B2; dodatkowym plusem będzie 

dobra znajomość drugiego języka obcego: 

niemieckiego, francuskiego, włoskiego, 

hiszpańskiego, norweskiego, bardzo 

dobrej organizacji własnego czasu pracy, wysoko 

rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz 

komunikacyjnych, dobrej znajomość programów 

pakietu MS Office i dowolnego programu 

księgowego.

AP Accountant: księgowanie 

dokumentów finansowo-

księgowych, uzgadnianie sald z 

dostawcami, kontrola 

rozrachunków i płatności, udział w 

zamknięciu miesiąca, kwartału i 

roku. AR Accountant: 

wystawianie faktur 

sprzedażowych, księgowanie 

faktur sprzedażowych na koncie 

po wpłacie, księgowanie 

wyciągów bankowych, 

uzgadnianie salda, ponaglanie 

zaległych należności. 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.

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. Szeroką game 

benefitów: opieka medyczna, karta 

sportowa, ubezpieczenie na życie, kursy 

językowe, liczne bony i vouchery oraz 

wiele innych dodatków. Wynagrodzenie 

adekwatne do posiadanejh wiedzy, 

umięjętności oraz doświadczenia. Pracę 

na pełen etat na podstawie umowy o 

pracę.

50. 5.03.2019 www.pracuj.pl Księgowy/a technik ekonomista Oczekujemy: podstawej znajomości pełnej 

księgowości, doświadczenia w dziale księgowości 

AP lub AR, języka angielskiego w stopniu bardzo 

dobrym,  mile widziana znajomość innych języków 

europejskich, znajomości obsługi komputera.

aktywne uczestnictwo w procesie 

migracji, weryfikacja faktur, 

wprowadzanie danych do 

systemu, rozwiązywanie oraz 

raportowanie wszelkich 

niezgodności w fakturach, kontakt 

z dostawcami w celu uzgadniania 

poprawności danych, kontrola 

terminowości oraz zgodności 

dokonywanych płatności dla 

dostawców, monitorowanie 

poprawności danych finansowych 

w podległym obszarze.

Szczecin pracę w centrum Szczecina, wysokie 

wynagrodzenie, możliwość rozwoju i 

awansu w międzynarodowej korporacji, 

pakiet ubezpieczeń, wczasy pod gruszą, 

dofinansowanie do języków obcych.

51. 13.03.2019 www.pracuj.pl Specjalista ds. 

Kadr i Płac

technik ekonomista Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku 

kadrowej. Dobra znajomość przepisów prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych. Dobra organizacja 

czasu pracy i umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania problemów. Dobra znajomość 

aplikacji MS Office i programu PŁATNIK. 

Komunikatywność, otwartość i predyspozycje do 

pracy zespołowej. Mile widziana znajomość 

programu kadrowo-płacowego BIZNESMEN, 

GRATYFIKANT. 

Samodzielne prowadzenie pełnej 

dokumentacji kadrowo - płacowej, 

akt osobowych. Przygotowywanie 

umów dla pracowników (umów o 

pracę, o dzieło oraz zleceń). 

Sporządzanie list płac. 

Sporządzanie deklaracji ZUS, 

PDOF, PFRON. Prowadzenie 

ewidencji czasu pracy, urlopów, 

zwolnień lekarskich itp. 

Wystawianie dokumentów i 

zaświadczeń dla pracowników. 

Bieżąca komunikacja i współpraca 

z klientami.  

Szczecin Dużą samodzielność i możliwość rozwoju 

zawodowego. Pracę w młodym i 

dynamicznym zespole. Zatrudnienie w 

pełnym wymiarze czasu na umowę o 

pracę. 

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


52. 13.03.2019 www.praca.pl KS service - agencja 

zatrudnienia

Specjalista ds. 

Logistyki

technik logistyk wykształcenia w kierunku logistyki; doświadczenia  

na stanowisku kierowniczym związanym z logistyką; 

biegłej znajomośc języka angielskiego; prawa 

jazdy kat. B; mile widziana znajomość 

języka niemieckiego oraz doświadczenie w fiemie o 

charakterze B2C.

organizowanie i nadzór nad pracą 

magazynu oraz logistyczna koordy

nacja podległych działów; nadzór 

nad przebiegiem 

transportu oraz kontakt z firmami 

spedycyjnymi; nadzór 

nad procesami wysyłki i 

reklamacji; realizowanie zamówie

ń oraz weryfikacja umów; 

nadzór nad pracą podległego 

zespołu (30 osób).

Szczecin zatrudnienie w międzynarodowej firmie w 

oparciu o umowę o pracę; a trakcyjną 

stawkę wynagrodzenia sięgającą 10 000 

zł brutto; pracę biurową w stałych 

godzinach 8:00 - 16:00; sprzęt niezbędny 

do pracy (laptop, telefon); samochód 

służbowy; premie uznaniowe.

53. 22.03.2019 www.praca.pl Accountant (działy 

AR, GA)

technik ekonomista wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane 

kierunkowe), znajomość języka angielskiego min. 

na poziomie B2, mile widziana znajomość 

niemieckiego lub innego języka europejskiego, nie 

mniej niż rok doświadczenia w księgowości, 

umiejętność pracy w grupie i analitycznego 

myślenia.

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.

METRO SERVICES 

PL to jedno z trzech 

centrów usług 

biznesowych w 

ramach grupy 

kapitałowej METRO

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.

54. 29.03.2019 www.pracuj.pl Młodszy 

Specjalista ds. 

zakupów

technik logistyk Preferowane wykształcenie kierunkowe, np. 

logistyka. Umiejętności interpersonalne. Zdolności 

analityczne. Dobra znajomość Excel. Język 

angielski - komunikatywny. 

Kontakt z dostawcami i klientami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Składanie zamówień w oparciu o 

stany minimalne, maksymalne i 

plany produkcyjny. Składnie 

zamówień na materiały i produkty 

niestandardowe. Weryfikacja 

faktur od dostawców. 

Jupiter Bach jest 

światowym liderem 

rynku w 

projektowaniu i 

dostarczaniu 

kompozytowych 

gondoli i osłon piast 

do turbin wiatrowych. 

Miejsce pracy: 

Szczecin (okolice), 

Trzeszczyn (pow. 

policki)

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w 

międzynarodowym środowisku, możliwość 

rozwoju, umowę o pracę, pakiet 

medyczny, dobrą atmosferę pracy, kartę 

Multisport.

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















































































































































































































































