LISTA FIRM PROWADZĄCYCH REKRUTACJĘ NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU
„ PROGRAM STUDIÓW DUALNYCH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU”,
POWR.03.01.00-00-DU51/18

l.p.

1

Nazwa instytucji

4AUDYT sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego
24/1,
60-846 Poznań
NIP: 7811817052

Krótka informacja o instytucji lub adres strony www

http://4audyt.pl/

Staż dla kierunku
Finanse i
Rachunkowość, I
stopień, specjalność:
Adres miejsca
Rachunkowość odbywania stażu
oczekiwania od
kandydatów np.
znajomość języka
obcego itp.
Biuro Wrocław:
Od kandydatów
ul. Wałbrzyska 6- oczekujemy:
8,
Podstawowej wiedzy w
52-314 Wrocław zakresie rachunkowości;
Bardzo dobrej
znajomości aplikacji
pakietu Microsoft Office
(w szczególności
Microsoft Office Excel);
Komunikatywności oraz
umiejętności pracy w
zespole; Umiejętności
analitycznych oraz
organizacji czasu pracy;
Odpowiedzialności oraz
zaangażowania; Mile
widziane doświadczenie
w dziale audytu;
Znajomość języków
obcych będzie
dodatkowym atutem.

Ilość
stażystów

2rekrutacja
zakończona

2

Alucrom Sp. z o.o.

3

amavat Sp. z o.o.

4

Audytor Księgowość
Sp. z o.o.

5

AVRIOS Poland Sp. z
o.o.

6

Biuro Rachunkowe
PROTEGGA spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Firma zajmuje się lakiernictwem antykorozyjnym dla przemysłu, głównie w
branżach: automotive, budowlanej, kolejowej.

Wrocław, ul.
Długosza 2,
centrala firmy

Chęć do podnoszenia
swoich kwalifikacji
zawodowych w obszarze
rachunkowości,
znajomość języka
angielskiego mile
widziana
VAT Compliance dla sprzedających on - line
Wrocław, Wymagany
www.amavat.eu
komunikatywny
ul. Zwycięska 45
angielski, znajomość
każdego dodatkowego
języka obcego będzie
atutem.
http://www.audytorsa.pl/
Oddział Wrocław Znajomość podstaw
ul. Grabiszyńska
rachunkowości,
143
komunikatywność,
53-439 Wrocław umiejętność pracy w
grupie, skrupulatność,
Oddział Świdnica punktualność
ul. Okulickiego 6
58-100 Świdnica
Jesteśmy szwajcarską firmą (start-upem) który działa w branży IT. Naszym
ul. Fabryczna 6,
Dobra znajomość
produktem jest oprogramowanie działające w chmurze wspomagające zarządzanie Wrocław
angielskiego, dobra
flotą samochodową. W Polsce, od maja 2020 działa nasza nowa spółka, która
(budynek Carbon znajomość Excela, w
świadczy usługi finansowo księgowe dla całej grupy (Szwajcaria, Niemcy i Polska)
Tower)
pełni opanowane
oraz w przyszłości usługi R&D. Pod koniec roku 2020 planujemy wdrożenie nowego
podstawy księgowości
systemu ERP, dzięki czemu podczas stażu można zdobyć wiele ciekawych
doświadczeń. Adres strony https://www.avrios.com/
www.protegga.pl
Wrocław ul.
Znajomość programów
Paprotna 5
pakietu MS Office,
otwartość ,
komunikatywność

1rekrutacja
zakończona

1rekrutacja
zakończona

2 (1 oddział
Wrocław, 1
oddział
Świdnica) rekrutacja
zakończona

1rekrutacja
zakończona

2rezygnacja z
udziału w
projekcie
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7

BSO Outsourcing sp. z
o.o.

Biuro rachunkowe BSO Outsourcing oferuje szeroki zakres usług finansowych i
księgowych, w połączeniu z bieżącym doradztwem podatkowym. Oferujemy
outsourcing księgowości finansowej i płacowej bądź nadzór nad pracami
wewnętrznych działów księgowych i kadrowych. Obsługujemy polskich i
zagranicznych przedsiębiorców (spółki z kapitałem zagranicznym) działających w
branżach produkcyjnych i usługowych o różnej formie prawnej. Nasza oferta
skierowana jest również do firm prowadzących działalność B+R. Więcej na
https://bso-group.com

ul. Rzeźnicza 3233, II p.
50-130 Wrocław

Znajomości ustawy o
rachunkowości,
przepisów kodeksu
pracy, zagadnień z
zakresu ubezpieczeń
społecznych, ustawy o
podatku PIT, CIT, mile
widziana znajomość
języka niemieckiego
Znajomość języka
angielskiego lub
niemieckiego w stopniu
komunikatywnym
Znajomość j.
angielskiego, MS Excel

1rekrutacja
zakończona

8

getsix Wrocław Sp. z
o.o.

www.getsix.eu

Wrocław, ul.
Zwycięska 45

9

Grant Thornton
Frąckowiak Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. abp. A. Baraniaka
88
61-131 Poznań

https://grantthornton.pl/o-nas/

ul. Legnicka 55F,
klatka A
54-203 Wrocław

10

Impel Business
Solutions Sp. z o.o.

Spółka działa na zasadzie outsourcingu kadr, płac i księgowości.
https://bpo.impel.pl/

50-304 Wrocław
ul. Słonimskiego
6/zdalnie

Nie ma żadnych
większych oczekiwań

ul. Powstańców
Śląskich 114,
Wrocław

Zaangażowanie, język
obcy conajmniej
angielski, podstawowa
wiedza na temat
rachunkowości, KPIR,
ewidencjonowanie
sprzedaży

5rezygnacja z
udziału w
projekcie
1rekrutacja
zakończona

11

INTUR BIURO
TURYSTYCZNE

www.inturwroclaw.pl, inturtravel.pl

2rekrutacja
zakończona
1rekrutacja
trwa
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Jania Fleet Mobility Sp. www.fleetmobility.pl
z o.o.

ul. Zwycięska
Wrocław

Znajomość języka
1-2 obcego - angielskiego na rekrutacja
poziomie
zakończona
zaawansowanym będzie
dodatkowym atutem

13

Mirosław Wróbel Sp. z
o.o.

ul. Graniczna 4a
54-610 Wrocław

Logiczne myślenie,
znajomość Excel

1rekrutacja
zakończona

14

PGF sp. z o.o.

https://www.wrobel.mercedes-benz.pl
www.PGFportal.pl

Dokładność, zdolność
szybkiego uczenia się

1rekrutacja
zakończona

15

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Centrostal-Wrocław
Spółka Akcyjna

P.W. Centrostal-Wrocław S.A jest wiodącym dystrybutorem pełnego asortymentu
wyrobów hutniczych produkcji wiodących hut krajowych i zagranicznych.
Obsługujemy kompleksowo przedsiębiorstwa produkcyjne i inwestycje budowlane
na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje na stronie www.centrostal.pl

ul. Ludwika
Rydygiera 2A
lok.17
50-249 Wrocław
51-180 Wrocław,
ul. Pełczyńska 4

1rekrutacja
zakończona

16

PS Consulting Sp. z o.o. Jesteśmy biurem rachunkowym, które obsługuje klientów zarówno na księgach
rachunkowych, jak i na uproszczonych ewidencjach. Klienci są z różnych branż i
działają w ramach różnych form prawnych. Głównie są to spółki z o.o. oraz
jednoosobowe działalności gospodarcze z branż: produkcyjnej, handlowej,
usługowej i budowlanej (generalni wykonawcy i podwykonawcy). Rodzaje
transakcji, z którymi mamy do czynienia każdego dnia oprócz transakcji krajowych
to: transakcje unijne (wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów WNT/WDT), import i eksport towarów, import usług i świadczenie usług poza
terytorium kraju, usługi związane z nieruchomościami świadczone za granicą, ecommerce. Transakcje odbywają się we wszystkich walutach świata. Dla naszych

W przypadku studentów
zagranicznych
wymagana bardzo dobra
znajomość języka
polskiego,
zaangażowanie
J. angielski - poziom
komunikatywny (A2)

Grupa Wróbel to firma o ugruntowanej pozycji na rynku motoryzacyjnym. Od
niemal 30 lat posiadamy autoryzację na sprzedaż i serwis samochodów marki
Mercedes-Benz. Nasza sieć salonów i serwisów to obecnie dziewięć oddziałów
Mercedes-Benz, zlokalizowanych we Wrocławiu, Opolu, Jeleniej Górze,
Pietrzykowicach, Lubinie, Zielonej Górze, Częstochowie i Straszynie k. Gdańska.
Posiadamy najnowocześniejsze Centrum Blacharsko-Lakiernicze, które od 2012 r.
działa w Pietrzykowicach k. Wrocławia. O dynamicznym rozwoju spółki świadczy
również jej ostatni debiut na Liście 500.

Biuro PS
Consulting Sp. z
o.o. przy ul.
Starobrzeskiej 67
w Brzegu (kod
pocztowy 49305).

2rekrutacja
trwa
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18

19

klientów świadczymy również usługi kadrowo-płacowe, a także wiele innych usług.
Pomagamy założyć działalność gospodarczą lub spółkę z o.o. i złożyć wniosek do
CEIDG lub KRS. Nasi klienci pochodzą głównie z sektora MMŚP. Obslugujemy także
duże spółki produkcyjne z kapitałem zagranicznym, dla których częściowo
świadczymy usługi w biurze klienta, a częściowo zdalnie. Pracujemy w
międzynarodowym środowisku. Więcej o nas znajdziesz na www.ps-consulting.pl.
O opiekunie stażysty przeczytasz na www.patrycja-szypulska.pl
www.not.legnica.pl

RADA FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ
NAUKOWOTECHNICZNYCH
NACZELNEJ
ORGANIZACJI
TECHNICZNEJ
"ZAGŁĘBIA
MIEDZIOWEGO" W
LEGNICY
RL TAX & ACCOUNTING https://real-logistics.pl/
SP. Z O.O.

Softjourn Polska sp. z
o.o.

https://softjourn.com/

59-220 Legnica,
ul. Złotoryjska 87

ul. Muchoborska
16, 54-424
Wrocław

Znajomość obsługi
pakietu MS Office,
punktualność

Umiejętności
analityczne, wysoka
motywacja do
zdobywania wiedzy
ul. Jana Pawła II 9, A motivated self starter
50-136 Wrocław and team player, strong
analytical background
including both finance
and accounting skills,
keen interest in the
sphere of finance and
expenses, strong work
ethic, positive attitude
and enthusiasm, trategic
and creative thinking,
distinguished written
and oral communication

1rekrutacja
trwa

1rekrutacja
zakończona
1rezygnacja z
udziału w
projekcie
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SPEKTRUM Sp. z o.o.

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM to jeden z wiodących ośrodków okulistyki
w Polsce. Specjalizujemy się w laserowej korekcji wad wzroku, w leczeniu zaćmy,
jaskry oraz wielu innych schorzeniach okulistycznych. Doskonałe wyposażenie
Kliniki, nowoczesny sprzęt i wysokie kwalifikacje personelu, który posiada
wieloletnie doświadczenie kliniczne, zdobyte w klinikach uniwersyteckich Europy,
USA oraz w innych wiodących okulistycznych centrach na świecie, pozwalają nam
skutecznie i bezpiecznie leczyć schorzenia narządu wzroku, a także przeprowadzać
skomplikowane zabiegi operacyjne.
www.spektrum.wroc.pl

ul. Zaolziańska 4,
53-334 Wrocław

skills (intermediate
English)
Zakres obowiązków
1stażysty: • współpraca z rekrutacja
komórkami
zakończona
organizacyjnymi Spółki •
rejestracja
przychodzących faktur,
przygotowywanie
korespondencji
wychodzącej •
przygotowywanie
sprawozdań (np. do
GUS), • archiwizacja
danych, • pomoc przy
przygotowywaniu
miesięcznych i rocznych
sprawozdań
finansowych •
sprawdzanie
dokumentów
księgowych pod
względem formalnym i
rachunkowym •
weryfikacja podatników
z białą listą, wystawianie
zawiadomień ZAW-NR,
wezwań do zapłaty, not
• przygotowywanie
raportów i zestawień •
wspieranie zespołu w
realizacji bieżących
zadań
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Tabiplast Sp. z o.o.

www.tabiplast.com

ul. Fabryczna 20A Znajomość zagadnień z
55-080
zakresu księgowości,
Pietrzykowice
znajomość Ms Excel,
skrupulatność,
komunikatywna
znajomość j.
angielskiego,

1rekrutacja
zakończona

22

Tymoszuk sp. z o.o.

www.tymoszuk.net

Znajomość programu
kalkulacyjnego Excel

2rekrutacja
zakończona

23

Wojewódzki
https://www.dolnyslask.witd.gov.pl
Inspektorat Transportu https://bip.dolnyslask.witd.gov.pl
Drogowego we
Wrocławiu

M.Reja 66/4 50343 Wrocław lub
Stabłowicka
152c/1
51-165 Wrocław
ul. B.
Krzywoustego 28

Zaangażowanie w
realizację powierzonych
zadań, dokładność i
rzetelność, umiejętność
obsługi komputera

1rezygnacja z
udziału w
projekcie

24

WOJEWÓDZKIE
www.wpec.legnica.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
W LEGNICY S.A.
UL. POZNAŃSKA 48
59-220 LEGNICA
Wrocławska Kancelaria Mała kancelaria o szerokim spektrum klientów
Podatkowa Marek
www.biurowkp.pl
Tomaszewski

25

Legnica ul.
Poznańska 48

50-264 Wrocław
ul. Kilińskiego 24

2rekrutacja
trwa

Podstawowa znajomość
zasad rachunkowości,
chęć do nauki

2rekrutacja
zakończona
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Citydrive sp. z o.o.

Jesteśmy partnerem flotowym największych firm działających w oparciu o aplikacje al. Aleksandra
przewozowe, m.in. Uber, Uber Eats, Bolt, Glovo, Free Now, Wolt. Działamy we
Brucknera 24-26
wszystkich miastach, w których uruchomione zostały usługi kurierskie i przewozu
we Wrocławiu
osób. Posiadamy własną flotę kilkudziesięciu aut oraz grupę kilku tysięcy
współpracujących z nami kierowców i kurierów. Jako partner odpowiadamy za
realizację licznych działań marketingowych i sprzedażowych, ekspansję aplikacji w
nowych miastach, obsługę księgową, rachunkową i kadrową kierowców i kurierów.
W zależności od Twojego kierunku studiów oraz zainteresowań możemy
zaproponować Ci pracę w obszarach i działach marketingu, finansów, księgowości i
kadr, obsługi klienta.
Decydując się na współpracę z naszą firmą zyskasz umiejętności i doświadczenie w
pracy w najnowszych systemach z Twojego obszaru studiów, poznasz sposoby
optymalizacji i automatyzacji procesów ułatwiających pracę, będziesz mógł
wykazać się w ambitnych zadaniach w firmie działającej na terenie całej Polski.

27

Perfecta Aleksander
Szczebak

https://city-drive.pl/
www.perfecta.pl
PERFECTA - EUROPEJSKI LIDER RYNKU OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH
Istniejemy na rynku od 1973 roku. Jesteśmy rodzinną firmą z tradycjami, wyróżnia
nas: dbałość o szczegóły, innowacyjność, elastyczność i szybkość w działaniu. Cały
proces produkcyjny odbywa się pod jednym dachem. Nasze produkty dostarczamy
do klientów w całej Europie. Parasole globalnie (głównie dla dużych koncernów
browarniczych i napojowych).

28

Entermed sp. z o.o.

W naszej ofercie znajdą Państwo: rolety na wymiar, rolety dzień noc, rolety
plisowane, roleta w kasecie, moskitiery, markizy, plisy, żaluzje tradycyjne i żaluzje
drewniane. Działamy na terenie całej Polski, choć Wrocław stanowi nasz
najważniejszy punkt rozwoju firmy.
Założycielem i twarzą firmy Entermed jest Roman Brzezina, wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Firma realizuje szkolenia dla branży medycznej i nie tylko. Nasz główny proces
odbywa się od pozyskania klienta, przez napisanie wniosku o dofinansowanie
szkolenia aż po realizację kursu ściśle wg normy ISO 9001:2015.

Znajomość języka
2angielskiego, rosyjskiego rekrutacja
lub ukraińskiego,
zakończona
skrupulatność i
dokładność,
przywiązywanie uwagi
do szczegółów, mile
widziana znajomość
przepisów księgoworachunkowych, mile
widziana znajomość
oprogramowania
rachmistrz firmy Insert

ul. Wielkopolska
72, 54-027
Wrocław
(Leśnica)

Dyspozycyjność w
godzinach 9:00-15:00

1rekrutacja
trwa

ul. Fabryczna 14,
53-609 Wrocław

Zaangażowanie i chęć do 2 pracy
rekrutacja
zakończona
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Asygnata sp. z o.o.

30

UPS Global Business
services Polska Sp. z
o.o.

31

32

http://asygnata.com/

ul. Ślężna 155/2U,
53-110 Wrocław

1rekrutacja
zakończona

Po ponad 110 latach działalności firma UPS, która zaczynała od rozwożenia
wiadomości rowerami, obecnie jest największą zintegrowaną firmą kurierską na
Świecie, świadczącą usługi w ponad 220 krajach oraz zatrudniającą ponad 440
tysięcy osób.
Ponad stuletnie doświadczenie uczyniło UPS synonimem niezawodności,
uczciwości, stabilności finansowej i elastyczności w zmieniających się czasach. Nie
ma w tym żadnej tajemnicy.
Po prostu robimy to, co obiecujemy, gdyż w ten sposób zdobywamy zaufanie
naszych klientów!
www.jobs-ups.pl
Centrum Badań Jakości www.cbj.com.pl
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ;
59-301 Lubin, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 62

ul. Gen. Józefa
Bema 2, 50-265
Wrocław

Komunikatywna
znajomość j. ang.,
znajomość programu
Excel

4rezygnacja z
udziału w
projekcie

59-301 Lubin ; ul.
M. SkłodowskiejCurie 62

1rekrutacja
trwa

DEKRA Certification Sp. Grupa DEKRA w Polsce to część założonego w 1925 roku, międzynarodowego
z o.o.
koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. W Polsce działamy od ponad 20 lat.

ul. Legnicka 48H,
54-202 Wrocław

1. Teoretyczna
znajomość zagadnień z
zarządzania finansami i
rachunkowości
finansowej; 2.
Znajomość programów
MS Office; 3.
Samodzielność,
inicjatywa
Znajomość pakietu MS
Office, Znajomość
języka angielskiego na
poziomie średniozaawansowanym,
Skrupulatność,
Komunikatywność i
umiejętność
nawiązywania dobrych
relacji ze
współpracownikami

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dla biznesu. Zapewniamy bezpieczeństwo we
wszystkich branżach, przeprowadzając audyty, oceny, inspekcje i nadzory
techniczne oraz ekspertyzy rzeczoznawcze. Badamy wyroby i nadzorujemy
inwestycje. Certyfikujemy systemy zarządzania i wspieramy rozwój personelu.
Pracujemy w biurach głównych we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie oraz w
biurach regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Toruniu.
www.dekra.pl

1rekrutacja
zakończona
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Fintaxis Finanse Sp. z
o.o.

www.fintaxis.pl

ul. Szpacza 18-20, Umiejętności miękkie 51-417 Wrocław współpraca w zespole,
komunikacja, otwartość
na zadanie i pozytywne
nastawienie

2rekrutacja
trwa

34

JP Weber

JP Weber jest niezależną firmą doradczą, która od prawie 20 lat kompleksowo
wspiera decydentów i właścicieli firm w transakcjach oraz w ich codziennych
wyzwaniach biznesowych, prawnych i podatkowych.

Wrocław, ul.
Rynek 39/40

1rezygnacja z
udziału w
projekcie

www.jpweber.com

35

Mikroel Controllers sp.
z o.o.

http://www.mikroel.pl/home.php/pl

ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław

Wykształcenie
finansowe/ekonomiczne,
znajomość MS Office
(PowerPoint, Word,
Excel), biegła znajomość
języka angielskiego w
mowie i piśmie,
umiejętność
analitycznego myślenia,
komunikatywność i
umiejętność pracy w
zespole, doświadczenie
w obszarze M&A i/lub
Corporate Finance,
rozpoczęte kwalifikacje
ACCA, CMA lub CFA będą
dodatkowym atutem.
Jesteśmy firmą
projektującą oraz
produkującą sprzęt
elektroniczny. Kandydaci
będą się zajmowali
wspomaganiem
prowadzenia
rachunkowości,
przyjmowania faktur
oraz zarządzaniem
biurem. Wymagana
znajomość Excela, oraz
języka angielskiego co

1rekrutacja
zakończona
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najmniej na poziomie
B2. Mile widziana
znajomość języka
niemieckiego.
36

W Starej Rzeźni

Naszą podstawową działalnością jest sklep W starej rzeźni
MY
https://www.facebook.com/wstarejrzezni/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/wstarejrzezni/?hl=pl
O NAS
https://www.culinaryheritage.com/member.asp?sprakid=4&regionid=66&foretagid=4514
http://smakidolnegoslaska.pl/project/48-w-starej-rzezni/
https://www.sznajder.agro.pl/stores/w-starej-rzezni/
Ponadto zajmuje się organizacją eventów kulinarnych, targowych itp.

ul. Szewska 63/1a Wprowadzenie nowych
50-139 Wrocław technik ułatwiających
prowadzenie
samodzielnej
rachunkowości

1rekrutacja
zakończona

37

Grupa Audyt Sp. z o.o.

http://grupa-audyt.pl/pl/o_firmie

38

Księgowi Specjaliści Sp. www.ksiegowi-specjalisci.pl
z o.o.

39

JADMAR SPÓŁKA Z
www.jadmar.com.pl
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1rekrutacja
zakończona
1rekrutacja
zakończona
5rekrutacja
trwa

40

P.P.H. DEXPOL S.A.

http://www.dexpol.com.pl/index.php/sekcja_ogolna/2/1

50-048 Wrocław, Dobra znajomość MS
ul. Piłsudskiego
Office
5/1
Wrocław, ul.
Jedności
Narodowej 146B
59-700
Bolesławiec ul.
Różana 95 (2
osoby)
51-418 Wrocław
ul. Kukułcza 1 (3
osoby)
ul. Stawowa 13,
50-018 Wrocław

41

Kaczmarski Group

https://kaczmarskigroup.pl/

ul. Danuty
Siedzikówny 12,
Wrocław

3rekrutacja
zakończona
2rekrutacja
trwa
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BSO Prawo & Podatki

43

"PARTNER PAPES"
www.partnerpapes.pl
SPÓŁKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Polska Manufaktura
Firma FOEN powstała w 1979 roku. Początkowo zajmowała się produkcja perfum.
Foen
Następnie w roku 1997 zaczęła produkcję zapachowych zawieszek do pojazdów. W
roku 2000 właściciel postanowił jako pierwszy w Polsce połączyć te dwa obszary.
Stworzył w swoim laboratorium perfumowany odświeżacz powietrza DEO FRESH.
Po 16 latach rozwoju w branży motoryzacyjnej oraz HORECA, zdecydował o
wprowadzeniu nowej linii perfum do wnętrz. Foen jest to produkt ekskluzywny, a
jego działanie jest długie i intensywne. Nasze kompozycje spełniają normy IFRA
oraz IFEAT.
Spółka zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz nawiązywaniem współpracy z
sieciami dystrybucji w całej Polsce oraz partnerami zagranicznymi. Zespół
doświadczonych managerów pomaga w edukowaniu z zakresu aroma-marketigu.
W 2020 roku, firma stała się współproducentem kosmetyków samochodowych
CleanTech.

44

BSO Prawo & Podatki oferuje doradztwo prawne i podatkowe polskim i
zagranicznym przedsiębiorcom prowadzącym działalność bądź planującym ją
rozpocząć w Polsce. Obsługujemy bieżącą działalność przedsiębiorstw oraz
opracowujemy koncepcje i towarzyszymy w realizacji projektów krajowych i
transgranicznych. https://bso-group.com

ul. Rzeźnicza 3233, II p.
50-130 Wrocław

ul. WAGONOWA
28A 53-609
WROCŁAW

Zaangażowanie

1rekrutacja
wstrzymana,
rekrutacja
tylko do BSO
Outsourcing
1- rekrutacja
trwa

ul. Krakowska 29d
Wrocław 50-424

1rekrutacja
zakończona

ul. Wrocławska
82
57-100 Strzelin
ul. Kazimierza
Michalczyka 5
53-633 Wrocław
ul. Krakowska 29d
Wrocław 50-424

1rekrutacja
trwa
1rekrutacja
trwa
1rekrutacja
trwa

Więcej informacji można odszukać na stronie internetowej www.foen.pl
45

Antolin Silesia Sp. z
o.o.

46

Komsa Polska Sp. z o.o. www.komsa.pl

47

Celta Andrzej Migdał
Małgorzata Usiatycka
Spółka Jawna

Firma Celta A. Migdał, M. Usiatycka spółka jawna powstała w 1993 roku jako
hurtownia artykułów papierniczych i biurowych. Od początku swego działania
handlowaliśmy głównie papierem i artykułami dla biur, pozostawiając „szkolną”
część rynku naszej konkurencji.
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Firma CELTA posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez prestiżową jednostkę
certyfikacyjną LRQA.
Wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością w naszej firmie gwarantuje:
- terminową i kompletną dostawę realizowanych dla naszych klientów zamówień
- transparentność realizowanych przez naszych pracowników działań i operacji

48

Core - tax and more
Monika Nowak

49

Coinbaq Business
Solutions oddział we
Wrocławiu

- elastyczność i szybkość reakcji w przypadkach wymaganych przez naszych
klientów
Więcej informacji na stronie internetowej www.celta.pl
Core - tax and more to firma świadcząca usługi: księgowe, kadrowe, doradcze i
szkoleniowe. Firma działa na rynku od 2017 roku. W związku z dynamicznym
rozwojem firmy poszukiwany jest stażysta, który dotknie wszelkich obszarów
księgowości - zarówno pełnej księgowości, jak i uproszczonej. Nauczy się
samodzielnie poprowadzić firmę przez rozliczenia od A do Z, a po zakończonym
stażu będzie mógł objąć stanowisko samodzielnego księgowego. Poznaj Nas:
https://www.facebook.com/pg/Core-tax-and-more1964892986953978/about/?ref=page_internal
https://g.page/r/CeC-90bVUA_sEBA
Coinbaq Business Solutions to centrum usług wspólnych, działający w zakresie
księgowości, kadr i płac zapewniając stabilizację i bezpieczeństwo Klientów.
Pomagamy firmom w obszarze podatkowym i prawnym, wykonując nieodzowne
obowiązki, umożliwiając jej sprawniejszy rozwój podstawowej działalności. Cechy
którymi się kierujemy to profesjonalizm, rzetelna i kompleksowa obsługa z
gwarancją bezpieczeństwa danych.

Plac Hirszfelda
7/3, 53-413
Wrocław

Mile widziana znajomość 1 - trwa
języka angielskiego
rekrutacja

ul. Szpacza 18-20, umiejętność pracy w
51-417 Wrocław zespole,
komunikatywność

2 - trwa
rekrutacja
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