
 

Job Impulse Polska (Grupa Job) to agencja zatrudnienia działająca na polskim rynku od 2006 roku (nr 

wpisu do rejestru: 3000). Dzięki nam podejmiesz pracę tymczasową lub znajdziesz stałe zatrudnienie. 

Za naszym pośrednictwem miesięcznie pracuje kilka tysięcy osób w całej Polsce. Prowadzimy procesy 

rekrutacyjne na stanowiska wszystkich szczebli, również w ramach projektu TAKpełnosprawni 

promującego zatrudnianie i integrację osób z niepełnosprawnością. 

 

Obecnie dla naszego Klienta, firmy o ugruntowanej pozycji w obszarze usług audytowych i doradczych, 

poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko:  

Senior do działu audytu 

 

Nr ref.: SDA/Poznań/122015 

Miejsce pracy: Poznań 

Nasza oferta: 

 umowę o pracę lub współpraca w oparciu o własną działalność gospodarczą 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 rozwój zawodowy w prestiżowej firmie z usług audytowych 

 praca w młodym i dynamicznym zespole 

 duże możliwości rozwoju osobistego 

Zadania: 

 zarządzanie zespołem audytowym 

 sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie audytu finansowego spółek 

 raportowanie wyników pracy 



Nasze oczekiwania: 

 2-4 letnie doświadczenie na podobnym doświadczeniu 

 wykształcenie wyższe; preferowane kierunki- ekonomia, rachunkowość, finanse 

 dobra znajomość języka angielskiego 

 gotowość do częstych podróży służbowych 

 wysokie zdolności analityczne 

 doświadczenie w samodzielnym realizowaniu badań sprawozdań finansowych 

 wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne 

 

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez 

administratora danych osobowych Job Impulse Polska sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z siedzibą w 

Poznaniu, przy ul. Ptasiej 10, w celach bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Spółkę. Oświadczam, że 

zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania 

(aktualizowania) jak również że podanie moich danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie 

będą udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6) ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez Job Impulse 

Polska sp. z o.o. w celach innych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę w przyszłości. 

  

 

Kontakt:  

 

Weronika Kiersztan 

Konsultant ds. pracy tymczasowej 

 

Job Impulse Polska Sp. z o.o. 

tel.: 507-952-543                  

mail: wkiersztan@job-impulse.pl 
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