W thyssenkrupp zatrudniamy ponad 155,000 pracowników w blisko 80 krajach, a nasza roczna sprzedaż sięga 43 miliardów euro. Aktywnie działamy
między innymi w branży inżynierii samochodowej, logistyce, produkcji stali, czy też wind oraz schodów ruchomych.
Grupa thyssenkrupp to małe, jak i duże firmy na całym świecie – zawsze jednak pracujemy RAZEM. Mamy ponad 200 lat doświadczenia w przemyśle
oraz najnowszej technologii. Posiadamy również miejsca pracy, które będą odpowiednie dla Ciebie, wzbudzą Twoje zainteresowanie oraz dadzą Ci
możliwość wykorzystania swoich umiejętności oraz doświadczenia.
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thyssenkrupp Group Services Gdańsk, Location Gdańsk
thyssenkrupp Group Services Gdańsk jest jednym z globalnych centrów usług wspólnych (Global Shared Services) realizującym usługi o charakterze
administracyjnym lub pomocniczym dla spółek wchodzących w skład całej grupy thyssenkrupp – światowego lidera branży przemysłowej.
W Gdańsku istniejemy od 2014 roku. Obecnie mamy ponad 200 pracowników i dalej się rozwijamy. Będziemy jednym z największych centrów usług
wspólnych w Trójmieście zatrudniającym około 1000 osób. Naszym spółkom thyssenkrupp zlokalizowanym na całym świecie dostarczymy wysokiej
jakości ustandaryzowane usługi z zakresu: finansów i księgowości, HR, Real Estate oraz IT.

Twoje zadania i obowiązki:

Twój Profil:

Będąc częścią międzynarodowego zespołu thyssenkrupp
będziesz odpowiedzialny za wsparcie zespołu księgowych w ich
codziennych obowiązkach:
• Obsługa klienta niemieckojęzycznego: kontakt z klientami
wewnętrznymi firmy telefoniczny/mailowy, tłumaczenia
• Wprowadzanie danych do systemu, procesowanie dokumentów
księgowych
• Weryfikacja prawidłowości przeprocesowanych dokumentów
• Rozliczanie kontrahentów, procesowanie ponagleń
• Budowanie relacji z klientem
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Ostatni rok studiów lub absolwent studiów wyższych
Bardzo dobra znajomość jęz. niemieckiego - min. B2
Bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel)
Umiejętności analityczne
Samodzielność oraz dbałość o szczegóły
Umiejętność współpracy w zespole
Umiejętność budowania relacji z klientem
Dyspozycyjność do pracy w wymiarze: ½, ¾ etatu
lub w pełnym wymiarze

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / zlecenie
Pakiet szkoleń z zakresu księgowości korporacyjnej
Wdrożenie do pracy z systemem SAP
Szansę rozwoju oraz rozpoczęcia kariery w przyjaznym, międzynarodowym środowisku
Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin co oznacza elastyczne dopasowanie do grafiku zajęć

Jako pracodawca oferujemy również:
• Atrakcyjne warunki pracy oraz benefity: karty sportowe (MultiSport), wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych i sportowych, prywatna
opieka medyczna Lux Med, premia roczna, pakiet relokacyjny.
• Programy rozwoju talentów między innymi: Akademia Rachunkowości, certyfikacja ACCA/CIMA, dofinansowanie studiów podyplomowych,
lekcje jęz. niemieckiego, Program Rozwojowy „High Potential”, Leadership Program , Leadership Academy.
• Międzynarodowe środowisko oraz przyjazną atmosferę pracy: imprezy firmowe (Summer Party, Christmas Party), wyjścia integracyjne
zespołów, „Dzień z owocami”, elastyczny czas pracy.

Apply now
Contact
thyssenkrupp Group Services Gdańsk Sp. z o.o.
Human Resources Department
al.Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Telephone: +48 58 783 60 00

We value diversity and therefore welcome all applications, irrespective of gender, nationality, ethnic and social background, religion and beliefs, disability,
age, or sexual orientation and identity.

