
 
Accenture jest globaln ą firm ą świadcz ącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technol ogii i 
outsourcingu. Prawie 246 tys. pracowników Accenture  świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów 
świata. Ł ącz ąc niezrównane do świadczenie, doskonał ą znajomo ść wszystkich bran ż i funkcji biznesowych oraz 
rozległ ą wiedz ę z bada ń nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi 
klientami, aby pomóc im sta ć si ę wysokoefektywnym przedsi ębiorstwem lub organizacj ą rz ądową. W roku 
finansowym zamkni ętym 31 sierpnia 2011 roku, Accenture osi ągnęło przychody netto si ęgaj ące 25,5 miliarda 
dolarów.  Strona internetowa firmy to www.accenture .com  

 
 

 
 

Młodszy Specjalista w Dziale Nale żności ze znajomo ścią języka 
niderlandzkiego  

Polska, Warszawa 
 

 
 

 

Charakterystyka pracy:  

• Prowadzenie rozrachunków dla zagranicznych spółek n aszego klienta 
• Kontrola nale żności, uzgadnianie sald 
• Wyja śnianie reklamacji z kontrahentami oraz działami con trollingu i administracji 

sprzeda ży 
• Współpraca z działem kontroli kredytu 

 

 

Kwalifikacje: 

• Bardzo dobra znajomo ść języka niderlandzkiego 

• Bardzo dobra znajomo ść języka angielskiego 
• Doświadczenie na podobnym stanowisku w mi ędzynarodowej firmie b ędzie atutem 
• Biegła znajomo ść pakietu MS Office (głównie Excel) 
• Wysoki poziom umiej ętno ści interpersonalnych 
• Bardzo dobra organizacja pracy, elastyczno ść, umiej ętno ść pracy pod presj ą czasu 

 

 

Oferujemy:  
 

• Ciekaw ą i stabiln ą prac ę w profesjonalnym i mi ędzynarodowym środowisku, w 
dynamicznie rozwijaj ącym si ę Centrum Usług Outsourcingowych w Warszawie 

• Możliwo ść rozwoju zawodowego, dost ęp do najlepszych praktyk, zaawansowanych 
technologii i nowoczesnych procesów 

• Doskonał ą atmosfer ę pracy 
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny 

 

 

 

Wyślij CV wraz z nr referencyjnym 12/UW/00158668 na adres 

praca.outsourcing@accenture.com 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamie ści ć o świadczenie o nast ępuj ącej tre ści: 
"Wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje j ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. 
lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacy jnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekaza nych 

 



przeze mnie danych osobowych, równie ż po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accent ure Sp. z o.o., z 
siedzib ą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub inne go podmiotu grupy Accenture, a tak że na ich 
przekazywanie do pa ństw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Us taw ą o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, p oz. 926 ze zm.). Powy ższe dane podaj ę dobrowolnie. 
Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dost ępu do tre ści danych oraz mo żliwo ści ich poprawiania." 
 
Prosimy równie ż o ści ągni ęcie pliku "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"  znajduj ącego si ę na stronie 
www.kariera.accenture.com  oraz o wydrukowanie go, podpisanie i przesłanie po czt ą na wskazany adres. 
 
Brak powy ższych o świadcze ń jest równoznaczny z wył ączeniem aplikacji z procesu rekrutacji. 
 


