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STAŻ W PROVENTO DLA NAJLEPSZYCH!!! 

 

PROVENTO tworzą ludzie, którzy dysponując niezbędnymi uprawnieniami oraz zdobytym doświadczeniem,  

pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu towarzysząc im na wszystkich etapach rozwoju ich działalności  

w Gnieźnie, Wrześni i okolicy. 

 

PROVENTO stawia na stały rozwój i zatrudnianie najlepszych. O sile naszego zespołu decydują certyfikowani 

księgowi, specjaliści od rachunkowości, podatków, kadr i płac. 

 

Ogromnym atutem Biura Rachunkowego PROVENTO  

jest elastyczność w realizowaniu usług księgowych. 

 

Pracownicy Biura są w stanie obsługiwać podmioty reprezentujące niemal każdą branżę, zarówno w siedzibie  

Biura w Gnieźnie lub Wrześni, jak i na miejscu u  Klienta. PROVENTO dysponuje działami księgowymi obsługującymi 

mikro i duże przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego i organizacje non-profit.  

 

PROVENTO stawia na ustawiczne szkolenia i dążenie do perfekcji, nieustannie poszerza wiedzę pracowników z zakresu 

podatków, analiz i rachunkowości, kadr i płac. 

 

OFERTA STAŻOWA 

STAŻ W PROVENTO DLA NAJLEPSZYCH!!! 

 

dla: 

STUDENTÓW ABSOLWENTÓW 

formy niestacjonarnej, drugiego, trzeciego, 

czwartego i piątego roku studiów,  

studiów II stopnia 

uczelni wyższych, którzy nie ukończyli  

35 roku życia 

 

Wymagamy: Oferujemy: 

dyspozycyjności, 

umiejętności pracy w zespole, 

kreatywnego działania i wyobraźni, 

sumienności w wykonywaniu  

powierzonych zadań, 

umiejętności planowania pracy 

profesjonalne szkolenia  

dające szanse na rozwój, 

doświadczenie pracy w młodym i kreatywnym 

zespole przy ciekawych i ambitnych zadaniach, 

gwarantowane zatrudnienia po stażu  

dla 2 najlepszych stażystów, 

referencje po odbyciu stażu 
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STAŻ W PROVENTO DLA NAJLEPSZYCH!!! 

 

Drogi Studencie!!! Drogi Absolwencie!!! 

To może być początek Twojej zawodowej drogi lub uzupełnienie kompetencji. 

Poznaj miejsce pracy księgowych, kadrowych, doradców, forum wymiany poglądów, interpretacji przepisów oraz 

współpracy i rywalizacji. 

 

Dołącz do zespołu Biura Rachunkowego PROVENTO Moniki  Dzikowskiej  

w siedzibie w Gnieźnie! 

 

ETAP 1 - Rekrutacja do Projektu: od 3.06.2019 r. do 19.06.2019 r. 

ETAP 2 – Rozmowy kwalifikacyjne [część konkursowa]: od 24.06.2019 r. do 27.06.2019 r. 

Termin ogłoszenia przyjętych na Staż: 28.06.2019 r. 

Termin stażu: od 03.07.2019 do 30.09.2019 r. 

Zatrudnienie 2 najlepszych kandydatów od: od 01.10.2019 r. 

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW!!! 

 

A potem wystarczy już tylko odbyć rozmowę rekrutacyjną na staż, rozwiązać minimum jedno, a maksymalnie trzy 

zadania konkursowe. Rozwiązując zadanie należy uruchomić sposób myślenia Księgowego lub Kadrowego, postarać się 

znaleźć rozwiązanie zagadnienia, poszukać interpretację problematyki.  

 

Ważne jest, by spróbować pokazać swój sposób myślenia!!! 

 

Miesięczne wynagrodzenie stażowe brutto: 1500,00 zł 

Liczba miejsc stażowych: 5 osób 

 

Oferta konkursowa obejmuje także atrakcyjne nagrody dodatkowe, których celem jest wsparcie rozwoju i podniesienie 

kwalifikacji laureatów, a są to m.in.: 

- szkolenia specjalistyczne 

- prenumeraty branżowych czasopism 

- książki o tematyce biznesowej, rachunkowej, podatkowej. 

Studentów i absolwentów zapraszamy do zapoznania się z ofertą stażu dostępną na: 

- stronie internetowej www.provento.info (zakładka: Aplikuj), 

- portalu społecznościowym Facebook: „Provento” Biuro Rachunkowe. 

Do pobrania dokumenty: 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)*, 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)*, 

- zgoda na umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej Biura (RODO)*, 

- Regulamin projektu. 

 

*  do dostarczenia w dniu Rozmowy kwalifikacyjnej [część konkursowa] wraz z CV!!! 


