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Pracodawca Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Wydział /Dział 
Sekretariat, Wydział Finansowo-Księgowy, Regionalne Centrum 
Badan i Analiz  

Adres odbywania praktyki Świętego Ducha 2, 70-205 Szczecin 

Proponowany termin praktyki Nabór ciągły  

 
PROGRAM PRAKTYKI 

 

Stanowisko Praktykanta/ki Asystent ds. administracyjnych  

Opis stanowiska,  
zakres obowiązków 

1. Sekretariat Zarządu 

 przyjmowanie i ewidencjonowanie i rozdział korespondencji 
przychodzącej i wychodzącej, 

 wysyłanie korespondencji, 

 odbieranie telefonów i udzielani odpowiedzi w rutynowych 
sprawach,  

 przyjmowanie wiadomości telefonicznych i kierowanie 
telefonów do odpowiednich osób,  

 prowadzenie rejestru delegacji, FV, wyjść służbowych, 
wydawania biletów itp.,  

 organizacja umówionych wizyt i spotkań,  

 obsługa poczty elektronicznej,  

 utrzymanie estetyki wnętrza i kultury zawodowej,  

 archiwizacja dokumentów, 

 pomoc przy opracowaniu karty czasu pracy i innych 
dokumentów kadrowych,  

 wykonywanie innych poleceń wydawanych przez Opiekuna 
z zakresu działalności ZARR S.A. 

2. Wydział Finansowo-Księgowy 

 pomoc w przygotowaniu danych finansowych w formie tabel  
i zestawień, 

 przygotowanie i składanie dokumentacji na potrzeby kontroli 
w projekcie,  

 współpraca z innymi wydziałami,  

 przygotowanie dokumentacji archiwalnej do dalszego 
przechowywania,  

 zapoznanie się z programami finansowo-kadrowymi oraz 
księgowymi,  

 wykonywanie innych poleceń Głównej Księgowej.  
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3. Regionalne Centrum Badań i Analiz  

 techniczno-administracyjna obsługa szkoleń, kursów, 
seminariów, konferencji, realizowanych przez Wydział,  

 tworzenie baz danych, 

 przygotowanie materiałów i prowadzenie działań 
promocyjno-informacyjnych w zakresie zadań realizowanych 
przez ZARR. S.A. , 

 wykonywanie innych poleceń Opiekuna z zakresu działalności 
ZARR. S.A.  

Wymagania wobec Praktykanta/ki 

 biegła i praktyczna znajomość MS Office: Word, Excel, 
PowerPoint,  

 znajomość narzędzi internetowych,  

 znajomość języka obcego w stopniu min. podstawowym, 

 znajomość narzędzi i mechanizmów funkcjonowania portali 
społecznościowych,  

 zdolność analitycznego myślenia,  

 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 umiejętność pracy w zespole,  

 komunikatywność, 

 umiejętność prowadzenia prezentacji,  

 orientacja na klienta,  

 dyspozycyjność,  

 punktualność, 

 dobra organizacja pracy.  


