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BOLESŁAWIEC  

ul. Dolne Młyny 42 B 
tel. 75 734 64 38 

 

GŁOGÓW 
ul. Rudnowska 78 A 
tel. 76 835 11 13 
 

 

MOJESZ 9a 

tel. 75 782 56 20 
 

 

ZŁOTORYJA 

ul. Grunwaldzka 8 
tel. 76  878 32 80 
 

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej 
 

 

 

 

 

 

ŚWIEBODZIN  
UL. Mała 1 

tel. 68 382 44 42 

 

ZAGRODNO 60 
tel. 76 877 33 85 
 

 

 
Firma Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. skupia wokół siebie ludzi, dla których wyzwaniem jest tworzenie 
otaczającej rzeczywistości. Wierzymy, że to właśnie ludzie z ich profesjonalizmem i chęcią rozwoju 
stanowią o sile naszej firmy. Kierujemy się zasadami prawości i uczciwości budując partnerskie relacje 
w biznesie. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 
 
Pracownik w dziale finansowo-księgowym  
 
Miejsce Pracy: Legnica 
Wymiar czasu pracy: pełny etat 
 
 
Opis stanowiska: 

 Bieżąca obsługa programu finansowo-księgowego 

 Elektroniczna obsługa korespondencji w firmie 

 Współpraca z działem księgowości  

 
 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (finanse, rachunkowość, ekonomia) 

 dokładność, rzetelność, terminowość 

 dobra znajomość pakietu MS Office, 

 
Oferujemy: 

 Umowę o pracę na czas określony: 1 rok  

 Praca w renomowanej i nowoczesnej firmie o stabilnej sytuacji rynkowej, 

 Pracę w doświadczonym zespole, 

 Możliwość rozwoju zawodowego, 

 Przyjazne środowisko pracy, 

 Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,       

ubezpieczenia na życie, kart sportowych i kinowych), 

 Wycieczki integracyjne, sportowe 

 

Prosimy o przesyłanie swoich CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@osadkowski-
cebulski.pl 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, ze zm.)” 
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