
  

  

Oferta praktyk i stażu w obszarze księgowości 

w Kancelarii Finansowo-Księgowej PS Consulting sp. z o.o. 

dla studentów kierunków ekonomicznych 



 

2 
 

 

 

 

www.ps-consulting.pl  

Połącz studia z praktyką!  

Obszar: KSIĘGOWOŚĆ 

 

Dla kogo? Studenci  kierunków ekonomicznych  

Co oferujemy? Naukę i pracę w przyjaznej atmosferze, możliwość zdobycia doświadczenia w 
obszarze księgowości, wyjazdy do klientów Spółki i zatrudnienie po okresie próbnym 

Czego oczekujemy? Pasji do liczb, zaangażowania, dobrej znajomości programu MS Excel, 
komunikatywnej znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia i zdolności 
do oderwania się od prywatnego telefonu podczas wykonywania zadań ;-)  

Miejsce pracy: biuro Kancelarii Finansowo-Księgowej PS Consulting sp. z o.o., ul. Starobrzeska 
67, Brzeg 

Szczegóły: by dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami pod numerem 660 817 130 lub wyślij 
swoje CV wraz z krótkim opisem „dlaczego właśnie Ty?” na adres: ps@ps-consulting.pl  

 

 

Ścieżka rozwoju pracownika - dołącz do nas!  

Pomagamy absolwentom kierunków ekonomicznych na rynku pracy w nabywaniu rzetelnej 
wiedzy z zakresu rachunkowości i dlatego przygotowaliśmy przejrzystą ścieżkę rozwoju 
zawodowego. 

Nasze biuro to miejsce dla Ciebie, jeżeli  swoim zaangażowaniem odwdzięczysz się za czas 
poświęcony na Twoją edukację i koszty poniesione w związku z Twoim rozwojem 
zawodowym.  

U nas nie będziesz codziennie wykonywał tych samych obowiązków! Umożliwimy Ci rozwój 
zawodowy zgodny z Twoimi potrzebami, więc jeżeli chcesz związać swoje życie zawodowe 
z liczbami i tak samo jak my, pomagać biznesom odnaleźć się w labiryncie liczb, to jesteśmy 
właściwymi ludźmi, by pomóc Ci zrealizować Twoje plany. 

http://www.ps-consulting.pl/
mailto:ps@ps-consulting.pl
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Przyjdź i zobacz, w czym czujesz się najlepiej. Nie bój się popełniać codziennie nowych błędów, 

ale nie waż się ich powielać 😉 Nie zmieniaj firmy, tylko zmieniaj zadania – w Kancelarii 
Finansowo-Księgowej PS Consulting sp. z o.o. stawiamy na wszechstronny rozwój i pogłębianie 
wiedzy po dokonaniu świadomego wyboru obszaru specjalizacji. 

 

Co proponujemy?  

 

Księgowa/-y, czyli zawód  przyszłości 

 

▪ Jasną ścieżkę awansów (od młodszej księgowej do samodzielnej księgowej lub 
managera działu księgowości) ściśle związaną z tempem rozwoju zawodowego, stażem 
pracy w naszym zespole i zaangażowaniem w rozwój Kancelarii, 

▪ Pakiet szkoleń i kursów specjalistycznych pogłębiających Twoją wiedzę, realizowany 
w całym okresie współpracy, 

▪ Możliwość nabycia szerokiej wiedzy i doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw 
z sektora MŚP (na początku obsługa mniejszych firm, następnie prowadzenie ksiąg 
rachunkowych spółek, potem realizacja zadań na rzecz największych klientów spółki, 
aż po realizację zleceń projektowych w siedzibie naszych klientów),   

▪ Elastyczny czas pracy w uzgodnionym zakresie, pozwalający Ci uzupełniać swoją 
wiedzę i uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. język angielski, studia 
podyplomowe, kursy i szkolenia), 

▪ Możliwość współdecydowania o zakresie Twoich obowiązków po okresie próbnym, 
byś mógł w pełni realizować swój potencjał w najbardziej interesującym Cię obszarze, 

▪ Możliwość zdobycia specjalizacji samodzielnej księgowej / samodzielnego 
księgowego. 

  

  

http://www.ps-consulting.pl/
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Porozmawiajmy o współpracy! 

 

Patrycja Szypulska 
Prezes Zarządu  

 
tel. +48 660 746 735 
e-mail: patrycja.szypulska@ps-consulting.pl 
 

 

 
 

biuro: ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg  
 

siedziba: ul. Boh. Monte Cassino 25/6, 49-300 Brzeg 
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 80.000,00 PLN 
KRS 0000383576, NIP PL7471883149, REGON 160393930 
 

http://www.ps-consulting.pl/
mailto:patrycja.szypulska@ps-consulting.pl

