
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remmers Polska jest dynamicznie rozwijającą się filią niemieckiej firmy, wyznaczającą kierunki w obszarze produkcji i sprzedaży 
chemii budowlanej oraz farb i lakierów do drewna. Jesteśmy firmą handlową, relacje i współpracę z naszymi klientami opieramy na 
bardzo dobrym wzajemnym poznaniu się, doradztwie i szkoleniach.  
 

W chwili obecnej poszukujemy osób zainteresowanych stażem w dziale finansowo-księgowym. 
 

Stażysta w dziale finansowym 
Nr ref. StażFin/04/BK 

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne 
 
 

Do Twoich zadań należeć będzie wsparcie działu poprzez m.in: 

 Kontrolę formalno-rachunkową i rejestrację faktur zakupu 

 Rozliczanie wybranych kont księgowych 

 Przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby działu  

 Segregację i archiwizację dokumentów księgowych 

 pomoc w innych bieżących obowiązkach 

Jeśli poniższy opis pasuje do Twojej osoby, zapraszamy do przesłania swoich dokumentów. Chętnie Cię bliżej poznamy. 

 Jesteś studentem ostatnich lat lub absolwentem kierunków finanse, ekonomia, księgowość 

 Znasz dobrze MS Office, w szczególności MS Excel  

 Komunikatywne posługujesz się językiem angielskim 

 Lubisz i odnajdujesz się w pracy z ludźmi 

 Chcesz poznać funkcjonowanie działu finansowego w spółce międzynarodowej 

 Podchodzisz do zadania kompleksowo i dokładnie 

 Jesteś samodzielny, zorganizowany i zorientowany na wykonanie powierzonych zadań 

Oferujemy: 

 Około 3-miesięczny płatny staż z możliwością przekształcenia w stałe zatrudnienie 

 Elastyczne godziny stażu 

 Możliwość pracy z ekspertami, dla których praca stanowi prawdziwą pasję 

 Przyjazną atmosferę 

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@remmers.pl . W tytule proszę podać numer ref 
ogłoszenia. 
 
 
 
Kandydacie: Administratorem Twoich danych osobowych jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Sowia 8. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów rekrutacji w  Remmers Polska sp. z o.o. Prosimy o wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przesłanych 
danych, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na niniejsze 
stanowisko przez Remmers Polska sp. z o.o.” 
Podanie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ § 1 jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie 
innych danych osobowych jest dobrowolne. 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych 
osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania. Wymaga to Twojej zgody "Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Remmers Polska sp. z o.o. ". 
Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia - o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych 
Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane nam na adres e-mail: rekrutacja@remmers.pl 
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