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OFERTA  

 
Monosuisse sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim jest wiodącym w Polsce i Europie 
producentem monofili (żyłek technicznych) na bazie różnych polimerów. Nasze monofile  
są przeznaczone głównie do zastosowań przemysłowych takich jak tkaniny filtracyjne, taśmy 
transporterowe, oploty kablowe, wyroby pasmanteryjne i odzież maszyn papierniczych.  
Grupa Monosuisse należy do holdingu SEFAR AG - światowego producenta precyzyjnych 
tkanin na cele filtracyjne oraz do sitodruku. 
 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 

PRAKTYKANT  
w  Zespole ekonomiczno-finansowym  

(praktyki na systemie SAP)  
 

Oferujemy  
-  Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju kompetencji z obszaru finansów i 

rachunkowości  
-  Praktyczne poznanie działania systemu zintegrowanego SAP  
-  Współpracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z kapitałem zagranicznym  
 
Zakres zadań: 
- Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym 
- Dekretowanie i księgowanie dokumentów zakupów i sprzedaży w systemy SAP 
- Księgowe rozliczanie kosztów podróży służbowych 
- Udział w tworzeniu kalkulacji kosztów wyrobów oraz kontroli przepływów materiałowych w 

systemie SAP 
- Archiwizacja dokumentów księgowych   
- Przygotowywanie raportów ekonomicznych 

 
Wymagania:  
- Wykształcenie ekonomiczne: rachunkowość, zarządzanie finansami, systemy podatkowe, 

kontroling i pokrewne 
- Znajomość aktualnych przepisów podatkowych oraz zasad księgowości 
- Dobra znajomość MS Excel 
- Sumienność, dokładność, odpowiedzialność  
 
 

Osoby, które są zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na email: 
Dominika.Brzezinska@monosuisse.com 

 
 
 
Odpowiadając na ofertę, prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Monosuisse sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 


