
il-
its!]r-

.]
Dolnośląskie MĘny S.A, OFERTA PRACY

MŁODSZY SPECJALISTA f)S. ROZLICZEN

Zadania:

- Weryfikacja mer}'toryczną formalna i rachunkowa dokumentów zakupu, sprzedazy,rozchodu surowca

- Weryfikacja mef}toryczną formalna faktur VAT

- Sporządzarrie faktur, oraz innych dokumerŃów związanvch z dostawą surowca

- Sporządzanie rąońów oraz anallz óla przełożonych

- Koordynacja realizacji zakupu i sprzeduży surowca

Nasze oczekiwania:

- Wyksźałcenie min. śrędnię, milę widziani studenci studiów niestacjonarnych

- Doświadczenie min. l rok na stanowisku biurowym

- Bardzo dobra majomość programu MS Office

- Zaangńowutie i odpowiedzialne pode.|ście do powierzonych zńń

- Otwartość nazdobycie nowej wiedzy i doświadczenia

Oferujemy,
- Umowa na czas Za§tępstwa

- Szkolenia zawodowe oraz rozw ój umiejętności,

- Zakudnienię w firmię ztradycjami,

- Przyjazne środowisko pracy,

przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

olnoslaskieml

tel.76 87 40 322
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Dolnośląskie Młyny SA.
Ujazd Cómy 22a, 55-3zto Udanin

tel.: (76) 87-4O- 322,fax(76) 87-40-366
e-mail: pzm@dolnoslaskiemlyny.pl
wwwdolnoslaskiemlyny.pl


