
 

Razem możemy osiągnąć wszystko. Dzięki sile współpracy.    

Czekamy na Twoje zgłoszenie online. 

            Termin składania aplikacji: 31.03.2023 

 

Internal 

 

 

CO OFERUJEMY  

o Indywidualny ustalany plan i cele stażowe  

o Możliwość współpracy z innymi działami BASF, także w ramach między-działowych projektów  

o Wsparcie ze strony Opiekuna podczas całego stażu oraz bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy 

o W pracy ważne są dla nas nasze wartości: innowacyjność, otwartość, elastyczność i atrakcyjność 

 

O NAS 

W BASF najważniejsza jest chemia. Dlatego stawiamy na innowacyjne rozwiązania, zrównoważone działania i wspólne koncepcje. Stawiamy też na 

Ciebie. Bądź częścią  naszej recepty na sukces i rozwijaj z nami przyszłość –  w globalnym zespole, który szanuje różnorodność i równe szanse 

niezależnie od wieku, pochodzenia, sprawności, płci, orientacji seksualnej czy religii. 

 

Staż letni w Dziale Finansów - Księgowość   

W dziale Finansów widzimy rozwiązania, a nie liczby. Dbamy o innowacyjne myślenie, współpracę i realizację celów. W ten sposób zawsze 

koncentrujemy się na naszych klientach i wdrażamy nowoczesne rozwiązania doby cyfryzacji. Podstawą są dla nas fuzje i przejęcia, 

działania finansowe, przygotowywanie danych lub zarządzanie ryzykiem finansowym. A co najważniejsze, zapewniamy sprawne procesy 

finansowe dopasowane do globalnej polityki BASF. 

 

  MIEJSCE PRACY    FIRMA   DZIAŁ  

 Warszawa  BASF Polska Sp. z o.o.  Dział Finansów  

          

  TYP UMOWY        

 Umowa o praktykę absolwencką      

          

 

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI   WYMAGANIA 

o Bieżące wsparcie pracy działu, obsługa 

korespondencji/dokumentacji przychodzącej do 

księgowości 

o Cykliczna analiza zapisów na kontach AP/AR 

o Kontakt z innymi działami lub dostawcami w 

przypadku braku faktur do przedpłat 

o Monitorowanie kompensat  AP/AR 

o Monitorowanie nierozliczonych wydatków 

służbowych w ramach T&E - kontakt z 

pracownikami w celu wyjaśnienia 

o Wsparcie działu księgowości podczas audytu 

wewnętrznego 

o Archiwizacja dokumentów ksiegowych i 

podatkowych 

o Współpraca z działami zakupów, sprzedaży, SSC 

 o Studia na kierunku: Ekonomia lub Finanse i Rachunkowość 

o Status studenta 

o Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin 

tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2023 

o Znajomość bilansu oraz rachunku zysków i strat  

o Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków 

o Znajomość pakietu MS Office  

o Dobra znajomość języka angielskiego 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7dcbf4171ad4468bae5e54bc72087fbc

