
 
 

OTTO Polska Sp. z o.o., jedna z wiodących firm w branży agencji pracy i doradztwa personalnego, 
oferuje pracę w Polsce i za granicą. 
 
Dla naszego Klienta - jednej z wiodących, międzynarodowych firm świadczących profesjonalne usługi 
doradcze, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Asystenta/ki ds. ksi ęgowo ści  
ze znajomo ścią języka niderlandzkiego lub francuskiego 

 
Nr Ref. NS/AK/7/2011/SZ 

 
Miejsce wykonywania pracy:  Wrocław - woj. dolnośląskie 
 
Opis stanowiska pracy: 

• Wykonywanie operacji finansowych na kontach lub rachunkach klientów. 
• Dokonywanie rejestracji płatności faktur. 
• Wyjaśnianie zapytań związanych z terminowością płatności. 
• Proponowanie zmian w procedurach operacyjnych związanych z płatnością zobowiązań. 
• Zapewnienie wydajności oraz jakości procesów biznesowych. 
• Realizacja zadań według wewnętrznych jak i zewnętrznych standardów rachunkowości oraz 

wymagań ustawowych. 
 
Wymagania 

• Znajomo ść języka holenderskiego/francuskiego oraz angielskiego.  
• Wykształcenie wyższe w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewne. 
• Mile widziani absolwenci z ugruntowaną wiedzą akademicką, którą chcieliby wykorzystać przy 

realizacji ciekawych projektów.  
• Odpowiedzialność za powierzone zadania. 
• Umiejętność koordynacji oraz realizacji wielu zadań jednocześnie. 
• Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (z szczególności Excel). 
• Komunikatywność oraz umiejętności analityczne. 
• Doświadczenie w pracy w Shared Service Center będzie dodatkowym atutem. 

 
Oferujemy 

• Pracę w młodym, dynamicznych zespole. 
• Możliwości rozwoju w międzynarodowej firmie. 
• Ubezpieczenie na życie. 
• Prywatną opiekę medyczną. 
• Dofinansowanie zajęć sportowych. 

 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: 
wroclaw@ottopraca.pl, z zaznaczeniem numeru referencyjnego. 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Do przesyłanych aplikacji prosimy o dopisanie nast ępującej klauzuli:  
"Zgadzam się na wykorzystanie przez OTTO Polska Sp. z o.o z siedzibą na Bielanach Wrocławskich, 
ul. Szwedzka 5, 50-040 Kobierzyce moich danych osobowych w celu pośrednictwa pracy zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (posiadania i przetwarzania danych osobowych oraz ich 
udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych). Zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.), 
aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.” 
Informujemy, że administratorem zbieranych danych osobowych jest OTTO Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą na Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce (nr wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia: 2590), gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. 
 


