
Nazwa firmy Miejsce odbywania stażu Dział 
Staż skierowany do 

studentów kierunku:
Proponowany zakres obowiązków 

Proponowany termin 

odbywania stażu 
Ilość miejsc stażowych

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, 

telefon) osoby odpowiedzialnej za staże w 

firmie 

Electrolux Poland Sp. z o.o.
Zabrze 41-807, ul. 

Pyskowicka 19
Logistyka/Magazyn Logistyka

1. Analiza czasowa procesów magazynowych 2. układanie tras przejazdów pociągów logistycznych po analizie czasowej 3. 

tworzenie standardowych kart pracy operatorów pociągów logistycznych 4. zbieranie danych do bazy PFEP w podziale na linie 

montażowe 5. konstruowanie pociągów logistycznych na podstawie zebranych danych 6. optymalizacja przepływu materiału z 

działu technologicznego do miejsca składowania poprzez dobór optymalnego pakowania.

od zaraz/do 

indywidualnego 

ustalenia ze studentem

1

Marcela Drzewiecka, e-mail: 

marcela.drzewiecka@electrolux.com, tel. 

539-523-890

AV Sp. z o.o. Rybnik Księgowość Finanse i Rachunkowość księgowanie ksiąg handlowych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ksiąg przychodów i rozchodów 2020 3
Alicja Andraszyk, a.andraszyk@av-

biurorachunkowe.pl , 730190136

PTA Audyt Sp. z o.o. Katowice Audytu Finanse i Rachunkowość
Pomoc przy badaniu sprawozdań finansowych. Wykonywanie czynności rewizji finansowej, przygotowywanie dokumentacji 

rewizyjnej pod opieką biegłego rewidenta.

od stycznia do czerwca 

2020
3

Michał Chudy; audyt@ptaaudyt.pl; 502 207 

504

Hags Poland Sp. z o.o.
Sosnowiec, ul. 

Inwestycyjna 17
Finanse i Rachunkowość

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość

wsparcie pracowników działu księgowości, wprowadzanie danych do systemu księgowego, archiwizacja dokumentów, nadzór 

nad prawidłowym obiegiem dokumentacji, weryfikacja faktur

dowolny, do 

uzgodnienia
 1 - 2

Aleksandra Łudzeń, a.ludzen@hags.com, 32 

4795028

Grant Thornton Katowice, ul francuska 34 Ceny Transferowe Finanse i Rachunkowość

-udział w projektach realizowanych na rzecz prestiżowych klientów, w tym rozpoznawalnych na rynku grup kapitałowych o 

zasięgu krajowym i globalnym. -zgłębianie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw, -dokonywanie analiz finansowych 

i branżowych

do uzgodnienia 1

Paulina Mazurczyk, 

paulina.mazurczyk@pl.gt.com, +48 661 538 

544

Grant Thornton Katowice, ul francuska 34 Wyceny i Konsulting Finanse i Rachunkowość

Stażysta będzie uczestniczył w realizacji bieżących projektów, m.in. z zakresu modelowania finansowego, wyceny spółek, 

biznesplanów, doradztwa strategicznego. Przykładowe zadania: sporządzanie analiz branżowych, wykonywanie elementów 

wyceny spółek, wsparcie przy budowaniu modeli finansowych i wiele innych.

do uzgodnienia 1

Paulina Mazurczyk, 

paulina.mazurczyk@pl.gt.com, +48 661 538 

544

Grant Thornton Katowice, ul. francuska 34 Księgowość Finanse i Rachunkowość
Pracując jako Stażysta, będziesz wspomagał(a) zespół księgowy w bieżących zadaniach, m.in: dekretowanie faktur, 

księgowanie dokumentów finansowych, wystawianie not korygujących i wiele innych.
do uzgodnienia 1

Paulina Mazurczyk, 

paulina.mazurczyk@pl.gt.com, +48 661 538 

544

Grant Thornton Katowice, ul. francuska 34 Kadry i płace Finanse i Rachunkowość

Stażysta będzie wspomagał zespół, który prowadzi kadry i płace naszym klientom, w bieżących zadaniach z obu obszarów. 

Jako Stażysta będziesz odpowiedzialny/a między innymi za zatrudnianie pracownika, tworzenie i uzupełnianie teczek akt 

osobowych, archiwizację danych kadrowo-płacowych czy wprowadzanie danych do naliczenia listy płac. Będziesz również 

uczestniczył/a w naliczaniu listy płac pod kierunkiem opiekuna stażu.

do uzgodnienia 1

Paulina Mazurczyk, 

paulina.mazurczyk@pl.gt.com, +48 661 538 

544
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Grant Thornton Katowice, ul. francuska 34 Audyt Finanse i Rachunkowość
Pracując jako Stażysta, będziesz uczestniczył(a) w projektach audytorskich, współpracując z zespołem projektowym oraz z 

klientem. Doświadczenie w audycie otworzy przed Tobą szerokie możliwości rozwoju w świecie finansów
do uzgodnienia 1

Paulina Mazurczyk, 

paulina.mazurczyk@pl.gt.com, +48 661 538 

544

Grant Thornton Katowice, ul. francuska 34 Administracja Finanse i Rachunkowość

Stażysta(ka) będzie uczestniczył(a) w realizacji różnorodnych zadań w zakresie wsparcia biznesu, takich jak: obsługa klientów, 

organizacja spotkań, rejestracja poczty, edycja dokumentów, administrowanie projektami w wewnętrznym systemie i wiele 

innych.

do uzgodnienia 1

Paulina Mazurczyk, 

paulina.mazurczyk@pl.gt.com, +48 661 538 

544

Coinbaq Business Solutions 

Sp. z o.o.
Katowice Księgowości

Analityka gospodarcza, 

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość

Księgowanie dokumentów, pomoc w dziale księgowym Dowolny 12
Anna Bącal biuro@coinbaq-solutions.pl, 505 

420 907

Śląskie Centrum Finansowe 

Sp. z o.o.
Katowice Księgowości

Analityka gospodarcza, 

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość

Księgowanie dokumentów, pomoc w innych tematach księgowych Dowolny 6
Anna Bącal biuro@coinbaq-solutions.pl, 505 

420 907

GlobKurier.pl Katowice Marketing Logistyka 
Wsparcie marketingu w produkowaniu contentu o transporcie i logistyce. Przygotowywanie materiałów prasowych i newsów o 

branży. Moderowanie treści na stronie internetowej i blogu. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
dowolony 2

Justyna Trzupek j.trzupek@globkurier.pl 

kom 690 930 288

BIURO RACHUNKOWE 

"PROGRES "

RUDNIK WIELKI, UL. 

SŁONECZNA 38, 42-260 

KAMIENICA POLSKA

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY
Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość
księgowanie dokumentów, raporty, zestawienia, naliczanie list płac, obsługa płatnika  01/2020 2

Daria Lechowska tel. 608538115, 

biro@biuroprogres.pl

Kuhn Biuro Rachunkowe sp. 

z o.o.
Wodzisław Śląski Księgowość lub kadry Finanse i Rachunkowość zgodnie z zakresem biur rachunkowych styczeń-wrzesień 2020 2

Krzysztof Kuhn, krzysztof@biuro-kuhn.pl, 

519155097

https://www.google.com/url?q=http://GlobKurier.pl&sa=D&ust=1573813510268000&usg=AFQjCNFE0Vf-cwezykGVtZnCOdhZK74DjA
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Weindich Chorzów
Export / Zakupy / Logistyka / 

Sprzedaż B2B

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość, Logistyka 

Dział zakupów (zaopatrzenie) oraz export: poznanie funkcjonowania działu zaopatrzenia, BOK i exportu obowiązujących 

procedur, polityki cenowej, postępowania z klientem. Główne obowiązki i zadania: a) Poznanie funkcjonowania działów 

sprzedaży (BOK, Export, sklep internetowy, przedstawiciele terenowi); b) Poznanie funkcjonowania działu zaopatrzenia; c) 

Porządkowanie indeksów - blokowanie nieaktualnych, korekta nazewnictwa, porządkowanie numerów według 

oraz Zaopatrzenia; h) Wyszukiwanie alternatywnych dostawców/producentów;

01-2020 do 09-2020  

Każdy ze stażystów 

będzie mieć 

dedykowanego 

opiekuna

Export - 2-3 osoby; 

Zakupy/Zaopatrzenie 3 

osoby; Logistyka 2 osoby; 

Dział Sprzedaży 3 osoby;

Michał Pachelski, 

michal.pachelski@weindich.pl , tel. 

795410489

NOKEY SP. Z O.O.
40-203 KATOWICE AL. 

ROŹDZIEŃSKIEGO 88A
KSIĘGOWY Finanse i Rachunkowość

PEŁNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW POTENCJALNEGO KSIĘGOWEGO W TYM : WERYFIKACJA, PRZYGOTOWANIE, 

KSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH , KONTROLA WYKONANYCH ZADAŃ , ANALIZA WYNIKÓW, 

TWORZENIE DOKUMENTÓW ITP

styczeń-wrzesień 2020

1 OSOBA NA M-C , 

EWENTUALNIE DWIE 

(TEMAT DO USTALENIA 

JUŻ W 2020R )

EWA DOROTA CZCHOWSKA 

SB@NOKEY.PL 32 25 97 162

Hexo Sp. z o.o. Kraków, ul.Celna 9 Księgowy Finanse i Rachunkowość Pełny zakres obowiązków księgowych od zaraz 2 Anna Rychta, anna.rychta@biurohexo.pl

Biuro Rachunkowe Prestiż 

Lucyna Radek
Zabrze Księgowość Finanse i Rachunkowość

Ewidencja dokumentów księgowych, dekretacja, księgowanie, wypełnianie deklaracji PIT, CIT, ZUS, pomoc przy sporządzaniu 

sprawozdań finansowych.
styczeń-wrzesień 2020 2

Lucyna Radek, 

biuro_rachunkowe@prestiz.biz, tel. 

600009122

PHU Dikappa
ul. Ofiar Katynia 20 

Dąbrowa Górnicza
sprzedaży

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość, Logistyka 
zarządzanie serwisem sprzedażowym luty - czerwiec 2020

4 osoby/ jedna W DANYM 

TERMINIE

Katarzyna Boba k.boba@dikappa.pl 32 261 

06 25

DSV Road Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 10, 41-208 

Sosnowiec
Transport Krajowy Ekonomia, Logistyka 

Przyjmowanie faktur od przewoźników i weryfikacja ich zgodności ze specyfikacją, sprawdzanie poprawności i kompletności 

dokumentacji transportowej, ich odpowiedni podział oraz przekazanie do oddziałów, rozliczanie zleceń spedycyjnych, 

kompletowanie dokumentów do faktury dla klienta, ich przekazanie do centralnego działu rozliczeń w celu wystawienia faktury

marzec - wrzesień 1
Joanna Słocińska, 

joanna.slocinska@pl.dsv.com, 502 198 463

Dachser Sp. z o.o. Sosnowiec
W zależności od profilu 

studenta

Analityka gospodarcza, 

Ekonomia, Logistyka
poznanie pracy działu we wszelkich jego aspektach. luty - czerwiec 2 w każdy miesiącu

Marta Włusek-Włodarczyk, 504 724 168, 

marta.wlusek-wlodarczyk@dachser.com

Węglokoks Stal Sp. z o.o. Katowice

Departament Finansowy, 

dział księgowości oraz dział 

kadr i płac

Finanse i Rachunkowość

ewidencja księgowa fakur zakupu i sprzedaży, współudział w prowadzeniu ewidencji środków trwałych, prowadzenie ewidencji 

rachunków walutowych i rozliczenie różnic kursowych,udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, czynności 

wspomagające w zakresie obsługi kadrowo - płacowej,

od stycznia 2020 lub 

później
2 osoby jednocześnie

Joanna Janusińska - Kasperczyk, 

j.kasperczyk@weglokoks-stal.pl, tel +48 723 

750 484

Randstad Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

agencja pracy, dział 

rekrutacji i administracji 

personalnej

Ekonomia
wsparcie w działaniach administracyjnych i rekrutacyjnych; kontakt telefoniczny z kandydatami, udzielanie informacji zwrotnej 

po przeprowadzonych rozmowach, wstępna selekcja CV, wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji personalnej 

w okresie 01.2020 - 

05.2020
2

Marta Łukasik marta.lukasik@randstad.pl 

501 310 830 
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Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunlanej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie

Administracja Domów 

Mieszkalnych oraz Dział 

Księgowości- windykacja

Finanse i Rachunkowość, 

Ekonomia

Księgowanie ugód pozasądowych, rejestracja faktur i ich analiza, wystawianie faktur dla lokali użytkowych oraz archiwizowanie 

dokumentacji spraw bezskutecznych i uzupełnianie dokumentacji bieżącej dłużników

17 luty 2020 - 27 

marzec 2020
5

Anita Kreis Kierownik Działu Spraw 

Pracowniczych tel.032-766-77-29; 

kadry@mpgkim.com.pl

DreamStorm Studios Gliwice Administracja
Finanse i Rachunkowość, 

Analityka gospodarcza

Pomoc w organizacji dokumentów administracyjnych oraz księgowych, archiwizacja dokumentów, weryfikacja budżetów oraz 

efektywności wykonania projektów. Pomoc przy planowaniu wykorzystania zasobów, oraz tworzeniu planu finansowego 

przedsiębiorstwa. Analiza rynku gier komputerowych oraz technologii VR/AR. Pomoc w administracji, organizacji oraz 

bezpieczeństwie danych.

Dowolny, od zaraz 2
Piotr Penar, 696 097 375, 

piotr.penar@dreamstormstudios.com

Audytorzy i Doradcy Sp. z 

o.o.
Katowice księgowy

Analityka gospodarcza, 

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość

prace w dzile księgowym: wprowadzanie dokumentów do systemu i inne
styczeń - czerwiec 

2020
2 Ewa Chyra; e.chyra@audido.pl; 601 068 601

Alior Leasing Sp. z o.o.

Katowice, ul. T. 

Szewczenki 8, 40-855 

Katowice

Możliwość rozpatrywania 

wielu działów.

Analityka gospodarcza, 

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość, Logistyka

Wszystkie informacje na rozmowie rekrutacyjnej (z uwagi na różnorodność działów) od zaraz nieokreślona
Natalia Łańcucka, 

natalia.lancucka@alior.pl,782 891 727

JAS-FBG SA
Oddziały JAS-FBG SA 

zlokalizowane w całej Polsce

Logistyki, Spedycji 

Międzynarodowej Drobnicowej, 

Spedycji Międzynarodowej 

Całopojazdowej, Finansów i 

Księgowości

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość, Logistyka
W zależności od działu. Dowolny 3 agros@jasfbg.pl

SACHSTRANS 

INTERNATIONAL SP. Z O.O.
RADLIN

LOGISTYKA / FINANSE I 

RACHUNKOWOŚĆ

Analityka gospodarcza, Finanse 

i Rachunkowość, Logistyka 
ORGANIZACJA TRANSPORTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 2020 nieokreślona

Lukasz Zawadzki , 

lukasz.zawadzki@sachstrans.pl +48885411511

Veo Worldwide Services Katowice administracja, HR, rekrutacja

Analityka gospodarcza, 

Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość, Logistyka

Staz w dziale rekrutacji, HR lub administracji 2020 2 Katarzyna Zareba, kzareba@veoworldwide.com

FAMUR S.A. Katowice Dział Kadr i Płac
Ekonomia, Finanse i 

Rachunkowość
wsparcie pracowników Działu Kadr i Płac w bieżących zadaniach, prowadzenie teczek osobowych pracowników luty 2020 - czerwiec 2020 2 Anna Bęben, abeben@famur.com, 693 061 442

Vaco sp.z.o.o
40-203 Katowice, al. 

Rozdzieńskiego 91
handlowo-operacyjny Ekonomia

zaznajomienie się z całokształtem zadań na stanowisku asystent ds. operacyjnych, analiza segmentu klientów, generowanie i sporządzanie 

raportów.
luty lub marzec 2020 1

Paulina Kruk-Żarłak p.kruk-zarlak@vaco.com.pl, 

telefon:+48 510 012 812


