
Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A.  
poszukuje studentów do pracy  

w jednej z naszych spółek na terenie Wrocławia,      
w charakterze :  

 
 

KARIERA ZACZYNA SIĘ TUTAJ

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy  
prosimy o przesłanie CV na adres ˸  

rekrutacja@euro-tax.pl 
z dopiskiem „BIURO”. 

ASYSTENTKI/-A BIURA



Zadania dla przyszłego pracownika:

• obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 
• nadzór nad obiegiem dokumentacji w firmie, 
• archiwizacja dokumentów oraz prowadzenie ich ewidencji, 
• pomoc w tworzeniu raportów, 
• obsługa urządzeń biurowych i inne prace administracyjne. 

Naszym pracownikom zapewniamy:

• elastyczne godziny pracy, 
• dogodną lokalizację biura w centrum Wrocławia, 
• kartę Benefit Multisport i płatny urlop, 
• możliwość rozwoju zawodowego, 
• cotygodniowe dostawy świeżych owoców, 
• liczne spotkania i  wyjazdy integracyjne, 
• pracę w młodym zespole. 

Chcielibyśmy pracować z osobą, która:

• posiada status studenta, 
• poszukuje pracy w pełnym wymiarze godzin (40h/tydz.), 
• sprawnie pracuje z pakietem MS Office, 
• potrafi doskonale organizować swoją pracę, 
• jest dokładna i sumienna, 
• a do tego otwarta i komunikatywna. 

Informujemy, iż Administratorem danych zebranych na potrzeby rekrutacji jest Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 25/2-3, a odbiorcami danych są osoby prowadzące proces rekrutacyjny. Podanie danych

osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy oraz akty wykonawcze (ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)) jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Podstawą przetwarzania
danych osobowych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia oraz przesłanie
swojego CV. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania tejże zgody. W zakresie przetwarzania tychże danych przez

Administratora, przysługuje Państwu prawo do dostępu, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec danych oraz prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do organu

nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu
praw, prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem abi@euro-tax.pl .


