
 

Stanowisko praktykanta, 

nazwa firmy 

Młodszy specjalista ds. księgowości,  Biuro Rachunkowe Smart 
Tax 

Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Księgowość 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym okresie 
liczba kandydatów 
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Preferowane kierunki studiów1  [_] Analityka gospodarcza 

[_] Bezpieczeństwo w biznesie 

[_] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[  ] Ekonomia 

[_] E-commerce 

[_] Finanse menedżerskie 

[x] Finanse i rachunkowość 

[_] Finance and Accounting for Business2 

[x] Finanse i rachunkowość (Rybnik) 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Gospodarka cyfrowa 

[_]  Gospodarka miejska i nieruchomości 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[_] Informatyka 

[ ] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business Studia w języku angielskim 

[_] Logistyka w biznesie 

[_] Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) Studia 7-semestralne 

[_] European Master’s in Customer Relationship Marketing 
(MERCURI) 

[_] International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) 

[_] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[_] Prawo w zarządzaniu 

                                                           
1 Szczegółowy wykaz i opis kierunków studiów i specjalności: www.ue.katowice.pl/kandydaci.html  
2 Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość. Program w całości prowadzony w języku angielskim. 



[x] Przedsiębiorczość i finanse 

[_] Zarządzanie 

[_] Zarządzanie publiczne 

[_] Inny (jaki?) ………………………………………………….. 

Wymagania względem kandydata 

Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i 
prawa podatkowego 
Rzetelność, skrupulatność, samodzielność 
Znajomość pakietu Office 
Organizacja czasu pracy i powierzonych zadań 

Zakres obowiązków 

 Prowadzenie księgowości wyznaczonego obszaru- 
dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych 
do programu finansowo – księgowego, 

 Sporządzanie deklaracji podatkowych, 
 Rozliczenia walutowe i ustalanie różnic kursowych, 
 Prowadzenie ewidencji księgowych, 
 Analizy dokumentów pod kątem ich poprawności, 
 Realizacja innych bieżących zadań księgowych zleconych 

przez przełożonego prac. 

Oferujemy 

 Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnym 
zespole 

 Dostęp do niezbędnych narzędzi 
 Pełne wdrożenie w zakres obowiązków i pomoc ze 

strony współpracowników (dzielimy się wiedzą) 
 Miłą atmosferę w pracy 
 Możliwość podnoszenia kwalifikacji     zawodowych 

Minimalna, tygodniowa 
dyspozycyjność 
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Czy oferta skierowana jest również do 
studentów zagranicznych, którzy nie 
posługują się j. polskim? 

Tak/Nie 

Adres strony internetowej 
dedykowanej programowi praktyk 
studenckich 

www.smartpodatki.pl 

DANE OSOBY ODPOWIEDZALNEJ ZA KWESTIE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PRAKTYK W FIRMIE/INSTYTUCJI 

Imię i nazwisko: Katarzyna Wiechuła 
Funkcja: Właściciel  
E-mail: kontakt@smartpodatki.pl 
Telefon stacjonarny:       
Telefon komórkowy: 733336006 

 


