PRAKTYKANT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI
Miejsce praktyk: Polkowice
Sanden Manufacturing Poland jest Spółką wchodzącą w skład japońskiego Holdingu Sanden – wiodącego producenta kompresorów
do klimatyzacji samochodowych. Jesteśmy stabilnym pracodawcą działającym na rynku już 75 lat. Zakład produkcyjny w Polsce istnieje
od 2004 roku. Nasza firma jest obecna w 26 krajach na 5 kontynentach. Sanden zatrudnia ponad 13 000 ludzi na świecie i około 1200 w Polsce.

Czy chciałbyś podjąć się nowych wyzwań i zdobyć doświadczenie w księgowości? Wyślij swoją aplikację na adres
hr@sandensmp.pl z dopiskiem PRAKTYKANT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI. Z pewnością się z nią zapoznamy!

Twoje zadania:




wsparcie w procesie kontroli dokumentów księgowych i księgowania faktur
obsługa wewnętrznych baz danych, w tym programu SAP
pomoc w zakresie prac administracyjno-biurowych

Oczekujemy od Ciebie:







statusu studenta (preferowane kierunki: Zarządzanie, Administracja)
bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
sumienności i zaangażowania w wykonywane obowiązki
znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
dyspozycyjności w pełnym wymiarze godzin (40h tygodniowo)
gotowości do rozpoczęcia praktyk w listopadzie 2018 roku

Oferujemy Ci:






płatne 6-tygodniowe praktyki w międzynarodowej organizacji o stabilnej pozycji na rynku
zdobycie doświadczenia w obszarze księgowości
indywidualne wsparcie opiekuna merytorycznego
dofinansowanie do posiłków w zakładowej kantynie
przyjazną atmosferę 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail: hr@sandensmp.pl (z dopiskiem: PRAKTYKA) W przypadku wyrażenia zgody, CV
kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie
są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Fabrycznej 11 zawartych
w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji."
Szczegóły informacji w kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej
www.sandensmp.pl (zakładka RODO)

