
 

Obecnie poszukujemy osoby na praktyki w Dziale Księgowości 

Miejsce praktyk: Lublin 

Twój zakres obowiązków: 

 księgowanie faktur, wyciągów bankowych oraz innych dokumentów księgowych; 

 księgowanie dokumentów magazynowych; 

 bieżąca kontrola zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych; 

 sporządzanie raportów o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań firmy; 

 przygotowywanie danych do deklaracji podatkowej VAT-7; 

 udział w pracach bilansowych związanych z zamknięciem okresów obrachunkowych; 

 przygotowywanie danych dla audytora. 

Wymagania: 

 student/ka Ekonomii, Finansów i Rachunkowości; 

 dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel); 

 dokładność, dobra organizacja pracy; 

 terminowość w realizacji powierzonych zadań. 

 Zaangażowanie i chęć nauki to podstawa!  

Termin rozpoczęcia praktyk: lipiec 2022 

Liczba godzin i grafik: do indywidualnego ustalenia 

 

Oferujemy: 

 naukę od specjalistów; 

 możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku; 

 kontakt z j. angielskim w praktyce; 

 nowoczesny system komunikacji wewnętrznej; 

 przyjazną atmosferę w pracy; 

 pierwszeństwo w rekrutacjach. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl. 

Prosimy załączyć odpowiednią klauzulę informacyjną wykreślając niepotrzebne słowo, 

wyrażam lub nie wyrażam : 

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. swoich danych 

osobowych zawartych w CV dla potrzeby wyłącznie niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan 

podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. 



Wiosenna 22, będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej 

dobrowolnej zgody. 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. swoich danych 

osobowych zawartych w CV dla potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu odwołania mojej 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe 

dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22, będzie 

mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody. 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia mi oferty 

pracy lub wyników rekrutacji za pośrednictwem podanego dobrowolnie numeru telefonu. 

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia mi oferty 

pracy lub wyników rekrutacji za pośrednictwem podanego dobrowolnie adresu mailowego. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Więcej informacji związanych z naszą Polityką Prywatności znajduje się na naszej stronie 

www.cormay.pl w zakładce Polityka Prywatności. 

 


