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                                            Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną 

 

 jeśli jesteś osobą otwartą na kreowanie efektywnego środowiska pracy 

 jeśli chcesz skorzystać z  możliwość nauki i zdobycia doświadczenia  

 jeśli chcesz sprawdzić swoje predyspozycje 

Stażysta w dziele finansowo-księgowym 

miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdego pracownika. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 umiejętności analitycznego myślenia  

 znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel), 

 umiejętności komunikacji i współpracy w zespole 

 znajomości języka angielskiego lub niemieckiego 

 aktywnego udziału w budowaniu procesów biznesowych firmy oraz jej kultury organizacyjnej 

 angażowania się w udoskonalanie tych procesów pod kątem efektywności i skuteczności 

działania 

 

Program stażowy skierowany jest do studentów lub absolwentów kierunków studiów I i II 

stopnia ze specjalnością finansowo-księgową. 

Staż w naszym przedsiębiorstwie to inwestycja w swój własny rozwój i możliwość zdobycia 

wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia spraw finansowo-księgowych w firmie produkcyjno-

handlowej. Staż realizowany jest w ramach umowy o pracę w okresie od 6 do 12 miesięcy. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o: Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem 

miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą  prosimy przesyłać do dnia 31.08.2018r. na adres: Sklejka Eko S.A. 

Ostrów Wlkp.63-400,  ul. Reymonta 35, lub na adres email: kadry@sklejkaeko.pl . Zastrzegamy sobie prawo do 

kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

 
Klauzula zgody oraz obowiązku informacyjnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym  Administratorowi, którym jest 

Sklejka Eko S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym  Administratorowi, którym 

jest Sklejka Eko S.A. w celu wykorzystania w procesie przyszłych  rekrutacji. 

Oświadczam, że jest mi znana treść obowiązku informacyjnego znajdującego się na stronie https://www.sklejkaeko.pl/obowiazek-

informacyjny/. 
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