
                                                                                
 
Grupa SICAME jest międzynarodowym liderem specjalizującym się m.in. w produkcji specjalistycznego osprzętu do 
energetycznych linii napowietrznych nN/SN/WN, osprzętu kablowego nN/SN, osprzętu ochronnego do prac pod 
napięciem. 

Grupa posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane na całym świecie i aktywnie uczestniczy w wyznaczaniu standardów 
technicznych i jakościowych w swojej branży. 

SICAME Polska Sp. z o.o. zaprasza ambitnych, zorientowanych na rozwój i cele studentów i absolwentów do wzięcia 
udziału w organizowanym przez nas procesie rekrutacji na stanowisko: 

Asystent / Asystentka w Dziale Księgowości 

z dalszą możliwością rozwoju zawodowego. 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Opis stanowiska: 

▪ Wstępna weryfikacja i klasyfikacja dokumentów księgowych 
▪ Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, m.in. faktur, rozliczeń zaliczek pracowniczych, delegacji 

służbowych, wyciągów bankowych 
▪ Analiza rozrachunków, przygotowanie kompensat 
▪ Wspieranie procesu zamknięcia miesiąca 
▪ Udział w pracach nad sporządzaniem sprawozdań finansowych 
▪ Archiwizowanie dokumentów księgowych 
▪ Wsparcie działu księgowego w bieżących zadaniach 

Wymagania: 

▪ Student / studentka kierunku rachunkowość lub absolwent studiów I stopnia 
▪ Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 
▪ Samodzielność, dokładność, obowiązkowość i rzetelność 
▪ Nastawienie na jakość i terminowość wykonywanych zadań 
▪ Chęć pogłębiania wiedzy 
▪ Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym 
▪ Bardzo dobra znajomość programu MS Office, w szczególności Excel  
▪ Mile widziana znajomość programu księgowego Comarch CDN XL 

Oferujemy: 

▪ Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie 
▪ Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w międzynarodowej firmie 
▪ Możliwość pogodzenia nauki z pracą 

Nie wymagamy doświadczenia, ale oczekujemy zaangażowania. 

Aplikację prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@sicame.pl 
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska. 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SICAME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 
366, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
 


