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Dla swojego klienta - firmy działającej w branży projektowania i realizacji wyjątkowych wnętrz - 
poszukujemy osoby na stanowisko:  
 

Asystenta/ki Działu Księgowości 
Poznań 

  
Powierzymy Tobie zadania z obszaru księgowości i administrowania magazynu. Swoją pracą 
będziesz wspierał/a również procesy kadrowe. Twoje przyszłe zadania to m.in. 
• obsługa systemu Sage Handel oraz Finanse i Księgowość, w tym m.in. wprowadzanie do systemu 
danych dotyczących przyjęcia/przesunięcia/wydania towaru, weryfikacja i wprowadzanie 
dokumentów księgowych do systemu Finanse i Księgowość; 
• prace o charakterze administracyjnym, w tym w szczególności: obsługa poczty, organizacja podróży 
służbowych (rezerwacja biletów, hoteli), dokonywanie zakupów materiałów biurowych i środków 
spożywczych, prowadzenie wewnętrznych zestawień i raportów; 
• wsparcie w zakresie zadań kadrowych np. prowadzeniu ewidencji czasu pracy, monitorowaniu 
aktualności uprawnień i badań pracowników (badania lekarskie, szkolenia BHP); 
• inne zadania o charakterze administracyjnym, związane z bieżącym funkcjonowaniem biura i 
magazynu. 
  
W związku z tymi zadaniami i charakterem pracy poszukujemy osoby, która: 
• posiada wykształcenie min. średnie o profilu ekonomicznym i/lub posiada doświadczenie w pracy 
w dziale księgowości: mile widziani studenci ostatnich lat studiów ekonomicznych; 
• bardzo dobrze obsługuje komputer w zakresie MS Office - mile widziana jest znajomość programów 
Sage (Handel oraz Finanse i Księgowosć) ; 
• poszukuje stałego miejsca pracy i jest zdecydowana związać się z nami na dłużej; 
• jest otwarta na wielozadaniowość; 
• bardzo dobrze organizuje pracę własną, jest terminowa, sumienna i dokładna; 
• jest komunikatywna, potrafi pracować w zespole, budować dobre relacje z ludźmi, cechuje ją 
wysoka kultura osobista; 
• komunikuje się w języku angielskim w stopniu minimum podstawowym (język wykorzystywany jest 
na co dzień podczas pracy z dokumentami). 
  
To, co chcemy Tobie zaproponować to: 
• stabilne zatrudnienie i pracę w pełnym wymiarze godzin; 
• wdrożenie do pracy, możliwość nauki i współpracy z doświadczonymi specjalistami; 
• stanowisko, na które możesz mieć wpływ – cenimy inicjatywę, również w zakresie kształtowania 
swojego miejsca pracy, dajemy możliwość realizowania różnorodnych zadań z wielu obszarów; 
• pracę w firmie, w której dbamy o wzajemny szacunek, rozwój pracowników i dobrą atmosferę. 
  
Jeżeli zainteresowała Ciebie nasza oferta, czujesz, że to stanowisko jest stworzone właśnie dla 
Ciebie, wyślij nam swoje dokumenty rekrutacyjne poprzez nasz formularz w serwisie OLX: 
http://bit.ly/2MO3HIy. 
 
Zapraszamy! 
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