
Oferta: staż: Asystent/ka Działu Księgowości
Data oferty: 21-11-2022

Data ważności: 11-12-2022
Nr referencyjny: 8708/22/S

Nazwa firmy: Agro-Sieć
Opis: Agro-Sieć Sp. z o.o w Chełmnie to polska firma rodzinna, która działa na rynku od 1992 roku. Jesteśmy

profesjonalnym i zaufanym dostawcą efektywnych rozwiązań dla nowoczesnego rolnictwa. Prowadzimy
kompleksową obsługę producentów rolnych w zakresie: doradztwa i sprzedaży środków ochrony roślin,
nawozów, materiału siewnego, pasz oraz paliw. Dodatkowo obsługujemy ponad 300 punktów
handlowych. Z klientami współpracujemy poprzez sieć własnych oddziałów handlowych oraz doradców
terenowych.
Dla płodów rolnych wytworzonych w gospodarstwach naszych klientów nieustannie poszukujemy
nowych rynków zbytu. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną.

Stanowisko: Asystent/ka Działu Księgowości
Kategoria stanowiska pracy: Finanse / Bankowość / Księgowość

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa stażowa

Forma świadczenia pracy: stacjonarna
Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Chełmno
Obowiązki: Weryfikacja dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

Przetwarzanie i księgowanie faktur
Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
Udział w zamknięciach miesiąca
Pomoc w sporządzaniu raportów
Wykonywanie prac administracyjnych

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki ścisłe
Kierunki studiów:
- ekonomia
- Finanse i Bankowość
- Zarządzanie
- Finanse i Rachunkowość
- Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia
- Ekonomia menedżerska
Umiejętności IT:
- Programy biurowe / Microsoft Office / Excel - średniozaawansowany
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Sumienność i dokładność: poziom 2
- Praca zespołowa: poziom 2

Warunki pracy: • Zatrudnienie w oparciu o umowę stażową na okres 3 msc
• Niezbędne narzędzia pracy
• Praca w stałych godzinach i możliwość zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym
• Spotkania integracyjne
• Przyjazna atmosfera pracy
• Możliwość zdobycia doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów
• Wymiar czasu pracy (½, ¾ lub pełen etat – do indywidualnego ustalenia)
• Termin rozpoczęcia stażu – najwcześniej od 1 marca 2023
• Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier
UMK).

Zarobki: 3400.00 PLN brutto miesięcznie
Typ aplikacji: CV

Kontakt: e-mail: praca@agrosiec.pl


