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W DZIALE KSIĘGOWOŚCI 
 
Jesteś absolwentem bez doświadczenia? Firma Systemy i Technologie Sp. z o.o. daje Ci ciekawe 
możliwości startu zawodowego. Staż absolwencki lub zawodowy a może praktyki studenckie lub szkolne  
w naszej firmie. To świetna okazja, aby wiedzę zdobytą w szkole zastosować w praktyce, a może masz dużą 
przerwę zawodową i nie możesz wrócić do zawodu dajemy Ci tą szansę, rozwinąć swoje umiejętności.  
 
Jesteśmy międzynarodową  firmą produkcyjną specjalizującą się w produkcji systemów z polimerobetonu 
oraz elementów mostowych na bazie żywicy. Na rynku polskim działamy od  ponad 32 lat. 
 
Cel stanowiska: WSPARCIE W DZIALE KSIĘGOWOŚCI 
 
Główne zadania: 

 Praca w biurze 
 Dekretacja, księgowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych (wyciągów bankowych, faktur kosztowych i 

sprzedażowych itp.), magazynowych. 
o Uzgadnianie sald na kontach księgowych 
o Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych 

 Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. 
 Bieżące wsparcie realizacji zadań działu księgowości. 

Oczekujemy: 
- wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, 
- sumienność, komunikatywność,  
- umiejętność pracy w zespole, 
- dobra znajomość pakietu Microsoft Office, 
 
Oferujemy: 
- zdobycie doświadczenia w międzynarodowej firmie, 
- pracę w stabilnym zespole, 
- staż przez okres 3 miesięcy i umowę o pracę na okres kolejnych 3 miesięcy. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z dopiskiem „Staż w dziale księgowości” 
na adres email: dzial-kadr@sytec.pl  

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 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 
883)” 


