Formularz Pracodawcy
Oferta stażu
w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Nazwa Pracodawcy
oferującego staż:

Karolina Kaszubowska
KAiR Konsulting Audyt i Rachunkowość we współpracy z
PRO-Account sp. z o.o.
Konsulting, Audyt, Rachunkowość

Cel i program stażu:

Praktyczne zapoznanie się z wszystkimi aspektami pracy biegłego rewidenta oraz
samodzielnego księgowego.
W ramach stażu oferujemy możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych (po
przeszkoleniu), uczestniczenie w czynnościach rewizji finansowej (bezpośrednio u
naszych klientów, pod nadzorem), jak również uczestnictwo w innych usługach
wykonywanych przez nasze firmy, jak przygotowanie dokumentacji podatkowej
transakcji z jednostkami powiązanymi, ocena rentowności projektu i inne.

Wymagania:

Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz podatków (dochodowy, VAT),
zainteresowanie rachunkowością i rewizją finansową, dobra znajomość obsługi
komputera, zwłaszcza MS Excel, Word i przeglądarki internetowej.

Obszary merytoryczne, z
którymi stażysta ma szansę
się zapoznać:

Rachunkowość - nabycie podstawowych umiejętności w zakresie: prowadzenia ksiąg
rach., przygotowania sprawozdań finansowych w sp. z o.o., sp. jawnych oraz dla osób
fizycznych, fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej, naliczania płac i
sporządzania deklaracji ZUS.
Przepisy podatkowe - nabycie podstawowych umiejętności w zakresie sporządzania
dokumentacji podatkowej transakcji z jednostkami powiązanymi, sporządzania
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- PIT, CIT,
sporządzania rejestrów i deklaracji VAT, deklaracji podatku od nieruchomości,
prowadzenia PKPIR,
Rewizja finansowa - podstawy badania sprawozdania finansowego, prowadzenia
dokumentacji rewizyjnej. Stażyści będą uczestniczyć we wszystkich czynnościach
audytorskich, łącznie ze sporządzaniem raportu i opinii z badania.
Oprogramowanie - zapoznanie się z programami księgowymi (Rewizor i XPertis),
programem do sporządzania sprawozdań finansowych Novator, programem Płatnik
oraz obsługa ww. programów.

Liczba stażystów, którą
Pracodawca może przyjąć:
Miejsce odbywania stażu (w
tym miasto):
Preferowane terminy staży:

2 (dwie osoby)
Różne (na terenie Wielkopolski) - dojazd stażysty do miejsca odbywania stażu wraz z
opiekunem. Koszty podróży pokrywa pracodawca.
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