
 

 

 

 
 
Kim jesteśmy? 
 

Tam gdzie zobaczysz Grupę Hager, tam zobaczysz również energię. Jako niezależny i rodzinny biznes, jesteśmy jednym z 

wiodących dostawców usług i rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych. Nasze usługi i rozwiązania w zakresie od dystrybucji 

energii, kanałów prowadzenia przewodów oraz technik bezpieczeństwa po zarządzanie inteligentnym budynkiem są dostępne na 

całym świecie. W 129 krajach konsumenci darzą zaufaniem nasze rozwiązania i usługi związane z instalacjami elektrycznymi w 

budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Są one opracowywane, tworzone i sprzedawane przez 11,650 

pracowników w 28 krajach – a w przyszłości może przez Ciebie. Użyj swojej energii w inteligentny sposób . Dołącz teraz do Grupy 

Hager! 

“Staż w Dziale Księgowości” 
Miejsce pracy - Tychy 

 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą: 

 zapoznanie się z polityką rachunkowości firmy 

 zapoznanie się z dokumentacją księgową stosowaną w jednostce  

 udział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość) poprzez 
weryfikację, dekretację i księgowanie prostych, powtarzalnych operacji gospodarczych 

 poznanie sposobu archiwizacji dokumentacji księgowej − wykonywanie prac związanych z archiwizowaniem dokumentów księgowych z 
zastrzeżeniem ochrony danych osobowych,  

 sporządzenie polecenia księgowania wybranych operacji gospodarczych 

 zapoznanie się z systemami informatycznymi wykorzystywanymi do zarządzania finansami i w rachunkowości 

 skanowanie dokumentów  zakupowych do systemu Tangro 

 przygotowanie raportów i zestawień w programie Excell 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 
 wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe (absolwent lub w trakcie studiów, preferowany kierunek: Rachunkowość) 

 znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excell 

 dyspozycyjność od poniedziałku do piątku 
 

Oferujemy: 
 umowę zlecenie 

 zdobycie wiedzy na temat form rozliczeń pieniężnych z kontrahentami jednostki organizacyjnej  

 pomoc w realizacji powierzonych zadań 

 możliwość rozwoju zawodowego  w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 pracę w zespole profesjonalistów i możliwość rozwijania się pod okiem doświadczonych kierowników 
 

 

 
 

 
 

 

hagergroup.com/luckyyou 
 

#LuckyYou 

 

   Follow us: 

   

Members od Hager Group 
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https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=18044&company=HagerGroup&username=
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