działa na rynku ponad 10 lat, jest członkiem Urbach Hacker Young International
Limited - międzynarodowej sieci firm audytorskich i konsultingowych. Nasz
profesjonalizm i kompetencje potwierdza wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce
najlepszych firm audytorskich w Polsce.

PŁATNE PRAKTYKI W KSIĘGOWOŚCI
Miejsce praktyk: Zabrze
Twoje zadania:
•
•
•
•

wsparcie Księgowych w obsłudze księgowej polskich i zagranicznych klientów,
wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
współudział w tworzeniu raportów.
archiwizowanie dokumentów.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

student III, IV lub V roku studiów ekonomicznych lub absolwent liceum lub technikum
ekonomicznego,
dobra teoretyczna znajomość zasad rachunkowości,
zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
wyskoki poziom motywacji do pracy,
dobra znajomość MS Office (Excel),
rzetelność,
dobre zdolności komunikacyjne,
dostępność ok. 16 - 30 godz. tygodniowo,
mMile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie
umowy zlecenia

możliwość zdobycia bogatego
doświadczenia i wiedzy przy
obsłudze księgowej klientów
polskich i zagranicznych

możliwość awansu na stanowisko
Młodszego Księgowego
i zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę

niezbędne szkolenia

pracę dla renomowanej
organizacji

przyjazną atmosferę i pracę
w młodym i dynamicznym zespole

rekrutacja@uhy-pl.com
W tytule podaj stanowisko oraz miasto

Termin spływu aplikacji: 08.12.2018 r.

Dołącz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę UHY ECA, której
jednostką dominującą jest UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, w skład
której wchodzą: UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k., UHY ECA Tax&Law Trawiński Sp.k., UHY ECA Outsourcing
Sp. z o.o. i UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016
r. poz.922)."

Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę UHY ECA,
której jednostką dominującą jest UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523
Kraków, w skład której wchodzą UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k., UHY ECA Podatki Sp. z o.o. Sp.k.,
UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. i UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o., Twoich danych osobowych
zawartych w aplikacji w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym momencie możesz cofnąć zgodę bądź też zadać pytanie kontaktując się z nami
pod adresem: biuro@uhy-pl.com.
Twoje dane osobowe wskazane w przepisach Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Ich podanie jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, w tym Twój wizerunek,
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz wysyłając nam swoją
aplikację. Podanie pozostałych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeśli wyraziłaś/wyraziłeś
zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach dane te będą przez nas przetwarzane przez okres 1 roku
od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia
rekrutacyjnego.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w sytuacji gdy roszczenia dotyczą
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu
o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, w tym uzyskania ich kopii, żądania ich
usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego
administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom
systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług informatycznych oraz dostawcom
systemów informatycznych.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

