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Lider w branżach: 
 

Energia odnawialna - ogniwa fotowoltaiczne 
Budowa sieci telekomunikacyjnych, systemów łączności 
Systemy przeciwpożarowe, projektowanie, montaż - instalacja, serwis 
Telewizja CCTV, monitoring przemysłowy, systemy kontroli dostępu, monitoring komunikacyjny 

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista/ka ds. administracyjno – finansowych 
(umowa na zastępstwo) 

 
Zadania stanowiskowe: 

• obsługa sekretariatu; 

• rejestracja faktur oraz korespondencji firmy. Wysyłka listów i paczek; 

• zarządzanie obiegiem dokumentów, przetwarzanie dokumentacji firmowej; 

• organizacja pracy biura, współpraca ze wszystkimi działami; 

• obsługa podróży służbowych oraz zakwaterowania pracowników. Wystawiania i rozliczanie delegacji 
pracowniczych; 

• odpowiedzialność za zaopatrzenie firmy w art. spożywcze, biurowe, środki czystości, przemysłowe; 

• udział w organizacji imprez integracyjnych dla pracowników firmy; 

• nabywanie, znakowanie, prowadzenie ewidencji (obsługa magazynu w systemie ERP) i wydawanie odzieży 
roboczej; 

• zarządzanie flotą samochodową (pilnowanie terminów ubezpieczeń, przeglądów technicznych, prowadzenie 
ewidencji przebiegu pojazdów); 

• ogólna dbałość o wizerunek i sprawne funkcjonowanie biura; 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe z zakresu ekonomii, zarządzania lub administracji; 

• czynne prawo jazdy kat. B; 

• wysoka kultura osobista oraz lojalność i dyskrecja; 

• umiejętność pracy w zespole; 

• samodzielność i pomysłowość, odpowiedzialność, zaangażowanie; 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na umowę o pracę; 

• szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego; 

• atrakcyjny system wynagradzania; 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@zalfon.pl. W tytule maila proszę wpisać: 
SPECJALISTA/KA DS. ADMINISTRACYJNO - FINANSOWYCH. 

Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera dane wykraczające poza wymagane Kodeksem Pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 RODO do CV dołącz klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego 

dokumentach” Jeśli wyrażasz chęć wzięcia udziału w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski dołącz klauzulę o treści: 

„Wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel 

Zalewski przez okres najbliższych 6 miesięcy” 


