
 

 

 

 

 

 

 

 

LUBhunters to lubelska firma zajmująca się headhuntingiem, consultingiem HR i szkoleniami. 
Wieloletnie doświadczenie rekruterów i trenerów LUBhunters, połączone z wyczerpującą 
znajomością biznesu i skupieniem na realizacji celów, pozwalają adekwatnie odpowiadać na 
potrzeby rynku. Dla naszego Klienta, biura  rachunkowego  „Pogotowie Księgowe” poszukujemy 
osoby rozpoczynającej swoją karierę zawodową, chętnej do odbycia trzymiesięcznego stażu z 
Urzędu Pracy a następnie poszukującą stałego zatrudnienia i rozwoju pod okiem 
doświadczonych i przyjaznych mentorów . W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje 
do swojego zespołu osoby na stanowisko: 
 

 
Młodszy księgowy 

 

Chętnie spotkamy się z Tobą na rozmowie, jeśli: 

• studiujesz  Ekonomię, Finanse i Rachunkowość lub pokrewne 

• posiadasz podstawową wiedzę dotyczącą rozliczania książki przychodów i rozchodów 

• znasz merytoryczne podstawy ustawy o rachunkowości, CIT, PIT i VAT 

• jesteś zaangażowanym, wybrzmiewającym w środowisku studentem z dobrą średnią i dużym 

poziomem motywacji do nauki  

• jesteś osobą energiczną i kontaktową, odporną na stres, 

• charakteryzuje Cię skrupulatność i obowiązkowość, 

• lubisz brać na siebie odpowiedzialność i samodzielnie podejmować decyzje, 

• znasz dobrze program Excel 

• chcesz rozpocząć zdybywanie praktycznej wiedzy i w krótkiej perspektywie zdobyć pierwszą 

pracę zawodową  



Do Twoich zadań będzie należeć: 

• kontrola dokumentów księgowych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi, ich 

dekretacja i księgowanie 

• rozliczanie „pod okiem mentora” prostych działalności gospodarczych  

• księgowanie należności i zobowiązań, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami 

• epizodyczna współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS i inne) 

 

Twój nowy potencjalny pracodawca zaoferuje ci:  

• zatrudnienie na umowę o pracę, po 3 miesięcznym okresie płatnego stażu z Urzędu Pracy 

• opiekę przyjaznych i pomocnych mentorów otwartych na edukowanie początkujących 

księgowych 

• gotowy, niewielki portfel klientów biura do obsługi 

• stabilne zatrudnienie 

• możliwość częściowej pracy zdalnej 

• przyjazną atmosferę 

 

Jeśli opisany zakres obowiązków wydaje Ci się atrakcyjny, ale potrzebujesz poznać i lepiej zrozumieć 

specyfikę opisanego stanowiska pracy to prosimy, wyślij nam swoje CV na adres: 

 

 kontakt@lubhunters.pl 

 

z załączeniem klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię 

zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę Katarzyna Jośko LUBHUNTERS, ul. Popiełuszki 11, lok 

6. , 20 – 052 Lublin dla celów prowadzenia aktualnej rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie 

podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy. 

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych 

naborach prowadzonych przez Katarzynę Jośko LUBHUNTERS przez okres najbliższych 12 miesięcy. 

Wyrażam zgodę  na przesyłanie mi ofert pracy z wykorzystaniem podanego przeze mnie adresu e-mail oraz 

numeru telefonu. 

 

Cieszymy się na fakt spotkania i rozmowy z Tobą 😊  


