
 

 

Grupa Vattax od ponad 25 lat świadczy usługi z obszaru księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego i usług 
prawnych. Dynamicznie rozwijamy również Dział Wdrożeń oraz Szkoleń z obszaru IT.  Nasza 120-osobowa kadra 
specjalistów od lat z sukcesami przyczynia się do rozwoju firm naszych klientów, zaś Pracownicy mają możliwość 
stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w przyjaznej atmosferze. W związku z rozwojem obecnie zapraszamy do 
aplikowania na stanowisko: 

ASYSTENT w DZIALE IT 
 

Miejsce pracy: granica WARSZAWY I RASZYNA, tuż przy zjeździe z trasy s2  

Jeśli cenisz sobie: 

• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• udział w ciekawych zadaniach i projektach, 

• otwartość na Twoje pomysły i możliwość wdrażania własnych rozwiązań, 

• szansę rozwoju zawodowego poprzez pracę w gronie profesjonalistów i ekspertów, 

• kameralną atmosferę pracy - bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród 
pracowników, transfer wiedzy między działami, 

• elastyczne godziny pracy 

…koniecznie czytaj dalej! 

Dołącz do nas, jeśli: 

• interesuje Cię praca na HelpDesk i bycie IT Ninja dla naszych pracowników i klientów,  

• potrafisz samodzielnie wykonywać powierzone zadania, 

• znasz środowisko MS Windows, pakiet Office, serwery, 

• szybko się uczysz, myśli analitycznie, nie boisz się podejmować decyzji i kreatywnie rozwiązujesz 
problemy. 

Dodatkowo docenimy gdy: 

• orientujesz się w ogólnych zagadnieniach obszarów finansowo-księgowych, 

• znasz podstawy obsługi baz danych i języka SQL, 

• posiadasz wiedzę w zakresie użytkowania systemów klasy ERP. 

W pracy u nas będziesz: 

• obsługiwać HelpDesk i służyć wsparciem technicznym z obszaru IT pracownikom i klientom,  

• brać udział w ciekawych projektach wdrożeniowych enova365,  

• wspierać technicznie  użytkowników, 

• analizować potrzeby Klientów, 

• przygotowywać dokumentację wdrożeniową, 

• obsługiwać informatycznie programy w tym zarządzać dostępami i uprawnieniami,  
• brać udział w rozwoju systemu, testować oraz implementować zmiany. 

My zapewnimy Ci: 

• Rozwojową pracę pełną ciekawych wyzwań, 



• Możliwość zdobywania doświadczenia i wiedzy merytorycznej oraz podnoszenia kwalifikacji (u nas 
masz szansę zdobyć wiedzę w obszarze wielu branż), 

• Konkurencyjne wynagrodzenie, 

• Szkolenia, 

• Stabilną pracę w renomowanej firmie,  

• Elastyczne godziny pracy, z możliwością rozpoczęcia pracy od 7.00. 

• Dofinansowanie opieki medycznej, 

• Regularne dostawy owoców, imprezy dla pracowników, bardzo życzliwą atmosferę pracy, 

• Dobrych i pomocnych współpracowników, którzy zawsze Ci pomogą, 

• Pracę z dala od miejskiego zgiełku, parking dla Twojego auta, 

• Dogodny dojazd z Warszawy - mieścimy się na granicy Raszyna i Warszawy, w sąsiedztwie trasy 
szybkiego ruchu S2. 

Teraz to wszystko. Czekamy już tylko na Twoje CV przysłane na adres dagmara.matras@vattax.pl ! 
Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy! 
 
Informujemy, iż skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Informacja dla kandydata: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Vattax Sp. z o.o. świadcząca usługi w 
zakresie księgowości. Nasza siedziba znajduje się w Raszynie, przy ul. Cypriana Godebskiego 22D. W sprawach związanych z 
danymi osobowymi proszę kontaktować się pod adresem: iodo@vattax.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w 
przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne 
dane, na podstawie zgody, wyrażonej działaniem w postaci przesłania dokumentów aplikacyjnych na dane ogłoszenie. Dane 
osobowe przechowywane będą do czasu niniejszego postępowania rekrutacyjnego. Twoje dane nie będą udostępniane 
innym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym, czy do Państw trzecich. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do dostępu 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Brak 
podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Informujemy, że podane przez 
Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. W każdej chwili możesz wycofać zgodę wysyłając w tej kwestii maila na 
adres: iodo@vattax.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 
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