
 

 
 

 
 
 
 

Praktyka w dziale księgowości 
 

Ty… 
 jesteś w trakcie lub na ostatnich latach studiów na kierunku finanse/rachunkowość? 

 jesteś dyspozycyjny 3-4 dni w tygodniu / min. 15 h/tygodniowo ? 

 posiadasz dobrą znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel? 

 jesteś dokładny/na, systematyczny/na i posiadasz dobrą organizację własnej pracy? 

 chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe pod okiem najlepszych specjalistów  
 

My…  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie świadczy szeroko zakrojone wsparcie dla PES – 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in.: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych. Naszą misją jest 
aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi 
przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, 
współpraca, zaangażowanie. Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, 
które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na 
specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy.  
Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage  

 

Zakres działań jakie poznasz w trakcie praktyk: 
 

 obsługa biurowych programów komputerowych (pakiet Office/bazy danych) oraz programów finansowo-
księgowych, m.in. Symfonii i Płatnika; 

 weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem rzetelności, zgodności z rzeczywistym przebiegiem operacji 
gospodarczej  

 opis i dekretacja dokumentów finansowych 
 ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
 rozliczenia delegacji  
 rozliczenia z instytucjami finansowymi, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  
 sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, CIT, prowadzenie rejestru podatku VAT, 
 ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia określonego w polityce 

rachunkowości, 
 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności (bilans, rachunek zysków i strat, informacja 

dodatkowa), 
 przygotowanie dokumentów kadrowych: umów o pracę, umów cywilno-prawnych, list płac dla 

pracowników/rachunków dla zleceniobiorców, list obecności z wykorzystaniem programu kadrowo-
płacowego Gratyfikanta GT; 

 

Oferujemy Tobie: 

 opiekę mentora, który będzie Cię wspierał, rozwijał i pomagał osiągać cele 
 możliwość zdobycia i rozwoju Twojego doświadczenia w obszarze księgowości 
 jasną, trzy etapową ścieżkę kariery w naszej organizacji: 1. bezpłatne praktyki/wolontariat, 2. płatne 

praktyki, 3. umowa o pracę – w zależności od poziomu zdobytych kompetencji, 
 zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji, która z sukcesem od lat realizuje projekty 

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  
 
Zainteresowany / zainteresowana ? 

 Wyślij swoje CV na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie: Praktyki w Dziale Księgowości  
 

http://aktywneowes.pl/
https://www.facebook.com/pg/OWES.Szczecin/posts/?ref=page_internal
mailto:biuro@aktywneowes.pl

