
 

 

Biuro Karier 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie 

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, tel. 34-37-84-363 

biurokarier@ajd.czest.pl; www.bk.ajd.czest.pl  
 

OFERTA nr 2022/8 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy 
PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center Poland 
Sp. z o.o. 

Adres pracodawcy (ulica, 
miejscowość, kod pocztowy) 

40-101 Katowice, PwC SDC, ul. Chorzowska 152 

Adres strony internetowej  https://www.pwc.pl/sdc 

Osoba do kontaktu kandydatów z 
pracodawcą 

Marta Misa (prev. Arabczuk) 

Sposób aplikacji lub kontaktu 
kandydatów z pracodawcą 

https://bit.ly/specjalista_dsksiegowych 

Data ważności oferty 30-04-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie/ wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność  

Znajomość języków obcych 

● Znajomość języka angielskiego na poziomie 
dobrym. 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia ●  

Inne 

● Umiejętność analitycznego myślenia oraz 
dokładność, 

● Dobra organizacja czasu pracy, 
● Samodzielność w wykonywaniu obowiązków, 
● Entuzjastyczne nastawienie do pracy 

zespołowej, 
● Nastawienie na wysoką jakość obsługi klienta, 
● Mile widziana znajomość programu MS Excel, 
● Znajomość SAP lub innego programu ERP 
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będzie dodatkowym atutem, 
● Wykształcenie ekonomiczne (specjalność 

rachunkowość) oraz doświadczenie na 
podobnym stanowisku będą dodatkowym 
atutem. 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 

Specjalista ds. procesów księgowych 
[rekrutacja prowadzona online] 

 

Rodzaj oferty praca stała 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełny etat 
Wysokość wynagrodzenia 
brutto 

zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Katowice Liczba wakatów Powyżej 1 

Zakres obowiązków 

 

● Weryfikacja i wprowadzanie do systemu danych 
finansowych, 

● Weryfikacja faktur oraz wprowadzanie danych 
do systemu, 

● Rozwiązywanie niezgodności w fakturach, 
● Przygotowanie i raportowanie zestawień 

księgowych, 
● Bieżący kontakt i wsparcie klienta. 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Oferujemy: 
 

● Pakiet wdrożeniowy - szkolenia wprowadzające i merytoryczne, wsparcie opiekuna (Buddy 
Program), 

● Program BeWell@PwCSDC, w tym stałe aktywności wellbeingowe i cyklicznie 
organizowane eventy, platforma edukacyjna, kompleksowa opieka medyczna, wsparcie 
psychologiczne, konsultacje specjalistyczne, dodatkowe ubezpieczenia, kluby sportowe, 
możliwość skorzystania z karty MultiSport, 

● Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, technicznych oraz nowoczesne platformy 
szkoleniowe, 

● Program Bike2Work oraz miejsca parkingowe dla rowerów, 
● Możliwość skorzystania z kilkumiesięcznej przerwy w pracy (tzw. Urlopu Sabbatical 4-3-2-

1) po spełnieniu określonych warunków, 
● Hybrydowy model pracy (istnieje możliwość pracy w 100% z biura), 



● Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (minimum 30 godzin tygodniowo), 
● Nowoczesne biuro w centrum Katowic. 

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PricewaterhouseCoopers Service 

Delivery Center Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 

(dalej jako: PwC lub administrator). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji 

na oferowane stanowisko. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu udziału w 

przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PwC oraz wysyłania powiadomień o ofertach pracy w PwC i o 

wydarzeniach związanych z pracą, które organizowane są przez PwC lub z udziałem PwC (np. targi pracy). Pełną 

informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności. 

 

Polityka prywatności: https://bit.ly/Przetwarzanie_Danych_Kandydaci 
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