
Poszukujemy kandydatów  na staż na stanowisku księgowego w biurze rachunkowym 

 

Jesteśmy młodą, prężnie rozwijającą się firma zlokalizowaną w Legnicy. Szukamy studentów, którzy 

po odbyciu 6-miesięcznego stażu zostaną z nami na dłużej jako nasi pracownicy. Bezpośrednio po 

stażu gwarantujemy 3-miesiączną umowę o pracę, a jeśli nasza współpraca będzie satysfakcjonująca – 

przedłużymy umowę.  

 

Szukamy osób: 

- w trakcie studiów (Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie), 

- zainteresowanych rozwojem w obszarze księgowości, 

- skrupulatnych, posiadających umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, 

- sumiennych i dokładnych w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

* mile widziane pierwsze doświadczenia w pracy z liczbami, systemami oraz dokumentacją. 

 

Opis stanowiska 

- bieżące wsparcie zespołu księgowego,  

- wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego, 

- pomoc w zakresie dekretacji i księgowaniu dokumentów 

- pomoc w prowadzeniu ewidencji księgowych, 

- pomoc w zakresie prowadzenia rozrachunków, 

- pomoc w przygotowywaniu danych do deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla 

instytucji zewnętrznych, 

- pomoc w potwierdzaniu i uzgadnianiu sald z kontrahentami, rozrachunków z bankami, 

- czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz innych raportów.  

 

Oferujemy:  

- rozwój kompetencji zawodowych w zespole profesjonalistów, 

- atrakcyjne szkolenia i pakiety socjalne dla pracowników, 

- elastyczne godziny pracy, 

- możliwość rozpoczęcia pracy "od zaraz". 

 
„Administratorem Twoich danych osobowych jest Finsea Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Dworcowej 9/224. Dane kontaktowe osoby pełniącej funkcje 

inspektora ochrony danych: finsea.spzoo@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Twojej dobrowolnej 

zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia 

rekrutacji, w której bierzesz udział. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”. 

 Na CV czekamy pod adresem: finsea.spzoo@gmail.com 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Finsea Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Dworcowej 9/224, moich danych osobowych 

zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnych do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym.  

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 


