
 

 

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego 

lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce 

działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na 

terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją 

Zatrudnienia nr 364. 

Dla Naszego Klienta w Jankach przy Al. Krakowskiej – światowej firmy z rynku 
najnowocześniejszych technologii – poszukujemy obecnie odpowiednich Kandydatów na stanowisko: 

Asystent/-ka w dziale finansów (bez 
doświadczenia) 

 

Miejsce pracy: Janki 
 

W związku z rozwojem firmy, Nasz Klient poszukuje osoby do przyuczenia, która będzie 
aktywnie wspierać działania Departamentu Finansów. 

Wystarczy, że: 

 Jesteś absolwentem / studentem ostatnich lat na kierunku finansowym: finanse i 
rachunkowość, ekonomia, pokrewne, 

 Bardzo dobrze znasz MS Excel - tworzenie tabeli przestawnych to dla Ciebie "bułka z 
masłem", 

 Swobodnie komunikujesz się w j. angielskim (min. B2) - prowadzenie pisemnej 
korespondencji, 

 Charakteryzuje Cię dokładność i dobra organizacja, 

 A przede wszystkim chcesz się uczyć i szukasz swojej pierwszej pracy w zawodzie... 

Zapraszamy do nas! 
 

Twoje zadania: 

 Wsparcie Działu Finansów w codziennych zadaniach, 

 Udział w przygotowaniu list płac oraz rozliczeniach z kontrahentami, 

 Weryfikacja oraz archiwizacja dokumentacji, 

 Przygotowywanie analiz, raportów. 
 

Co od nas otrzymasz? 

 Know-how działania dużej, międzynarodowej firmy – lokalizacja Janki, 

 Pierwsze wyzwanie zawodowe pod okiem doświadczonych kolegów i koleżanek, 

 Atrakcyjne wynagrodzenie: 16zł/h brutto z możliwością podwyżki, 

 Pracę na pełny etat, od poniedziałku do piątku, 

 Umowę zlecenie – zatrudnienie na co najmniej rok, 

 Możliwość zdobycia doświadczenia z zakresu finansów, naukę systemu Navision. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV ze wskazaniem numeru referencyjnego BD/Asyst/Finanse/09 

na adres: barbara.domanska@adecco.com 

 
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 dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych 

Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883. 
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