
  

 

Tax Expert 24 jest biurem rachunkowym stworzonym przede wszystkim z myślą o potrzebach 
firm z sektora MSP, spółek prawa handlowego oraz firm z udziałem kapitału zagranicznego. 
Jesteśmy elastyczni i maksymalnie upraszczamy zasady współpracy i komunikacji, pozostając 
otwarci na wszelkie niestandardowe oczekiwania naszych Klientów. 

Nasz zespół stanowią ludzie młodzi, ambitni, poszukujący możliwości rozwoju i dobrej atmosfery w pracy. Obecnie 
chcielibyśmy umożliwić odbycie stażu lub praktyki w naszym Biurze Rachunkowym.  Propozycja przeznaczona jest dla 

osób, które chcą zdobyć niezbędne doświadczenie praktyczne i zależy im na poprawie swojej pozycji w przyszłym 
poszukiwaniu stałej pracy. 

 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

STAŻYSTA w Biurze Rachunkowym 
(ref: ST/06/2017) 

 
 

Zakres obowiązków: 
- wsparcie Księgowej w bieżącej obsłudze Klientów biura 
- wprowadzanie danych do systemu księgowego 
- kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym 
- przygotowanie i prowadzenie dokumentacji księgowej  
- prace administracyjne 

Wymagania minimalne: 
- wykształcenie kierunkowe lub ukończone kursy z zakresu rachunkowości 
- dobra znajomość języka angielskiego (swobodna komunikacja) 

- ogólna znajomość przepisów z zakresu podatków i rachunkowości 

- bardzo dobra obsługa komputera i pakietu Office  

- dyspozycyjność i dobra organizacja pracy 

- uczciwość, samodzielność i odpowiedzialność 

- doświadczenie w pracy z różnymi systemami księgowymi będzie dodatkowym atutem 

UWAGA: ta oferta dotyczy BEZPŁATNEGO sta żu na okres 1-3 miesi ęcy. 
Planowany termin rozpocz ęcia sta żu: 01.08.2017 

NIE wymagamy posiadania dyplomu studiów, mile widziane osoby w trakcie nauki lub po szkole średniej. 
Z przyjemnością informujemy, że nasi Stażyści po okresie 2-3 miesięcy otrzymują propozycję stałej współpracy oraz 
konkurencyjne wynagrodzenie i elastyczny czas pracy, umożliwiający pogodzenie nauki z pracą w naszym Biurze.  
Zatrudnienie uwarunkowane jest dobrą oceną współpracy w okresie stażu. 

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@taxexpert24.pl  

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zawarcie klauzuli o ochronie danych osobowych następującej treści: 
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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). 
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