PRAKTYKI/STAŻE
Jesteśmy produkcyjną firmą zlokalizowaną w Niepołomicach NIDEC MOTORS
& ACTUATORS (POLAND) SP ZOO, częścią międzynarodowej korporacji Nidec Corporation
(www.nidec.com). Specjalizujemy się w produkcji silników sprzedawanych głównie na rynku
europejskim i azjatyckim, wykorzystywanych głównie w samochodach.
Centra R&D zlokalizowane są w Niemczech, Hiszpanii i Japonii.
Obecnie zatrudniamy w Polsce ok 600 osób, obrót to ok 370 mln PLN.
Dział finansów ( tj księgowość, controlling, treasury) to ok 15 osób, więc nie jest to ogromny dział,
w którym procesy są podzielone na bardzo wąskie wycinki.
Jednakże występują u nas zróżnicowane międzynarodowe transakcje (wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów, wewnątrzwspoólnotowa dostawa towarów,eksport towarów, transakcje trójstronne,
podatek u źródła itd.), więc można się dużo nauczyć.
Jeżeli interesują się Państwo podatkami /rachunkowościa i chcieliby Państwo poszerzyć swą
wiedzę z zakresu VAT, CIT, WHT, UoR, jak również wykorzystać ją w praktyce zapraszamy na
praktyki/ staże (oczywiście płatne).
Oferujemy:








Odbycie płatnych praktyk w godzinach dopasowanych do grafiku zajęć,
Pracę w młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie,
Wsparcie opiekuna podczas okresu wdrożeniowego
Możliwość odbycia szkolen w zakresie VAT i CIT,
Możliwość zdobycia i poszerzenia doświadczenia w pracy
w międzynarodowej firmie produkcyjnej,
Zapoznanie się z obsługą programu finansowo-księgowego SAP,
Możliwość wykorzystywania j agnielskiego w pracy

w

rachunkowości

Nasze wymagania:







Oferta kierowana jest do Studentów (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia
lub pokrewne)
Znajomość Pakietu MS Office, w szczególność programu Excel,
Dobra organizacja czasu pracy,
Dyspozycyjność ok 20h/tygodniowo,
Chęć rozwoju w dziedzinie podatków i rachunkowości,
Dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,

Do głównych zadań będzie należeć:
 Wsparcie Działu Księgowości/Controllingu w bieżących sprawach,
 Księgowanie faktur zakupowych w systemie SAP zgodnie z przepisami VAT, CIT i UoR,
 Uczestnictwo w procesie płatności
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV mail: gabriela.kotarba@nidec-ma.com
Jezeli martwią się Państwo dojazdem, to niepotrzebnie, ponieważ większość osób dojeżdża do pracy
z Krakowa ( z różnych części) więc można się z kimś zabrać ( obecnie większość studentów z innych
działów tak robi).

