
  
  

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce blisko 18 lat. Jesteśmy częścią 

chińskiego koncernu działającego w branży high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz 

urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa, opartych na technologii obrazowania 

rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie między innymi w 

kontroli celnej, lotnictwie oraz produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na nowo 

utworzone stanowisko:  

  

Asystent/Asystentka ds. Płatności i Rozliczeń Pracowniczych 
(Miejsce pracy: Kobyłka k. Warszawy)  

  

Opis stanowiska:  

• Kontakty z bankami, przygotowywanie wniosków i pism do banków  
• Wprowadzanie płatności do systemów bankowych  
• Rozliczanie wydatków służbowych pracowników i obsługa kart kredytowych   
• Kontakt z klientami w sprawie płatności  

• Uzgadnianie warunków i składanie wniosków o gwarancje bankowe  Archiwizacja 

dokumentów  

  

Wymagania:  

• absolwent lub student ostatnich lat kierunków z obszaru finansów 

• dobra znajomość języka angielskiego (praca z obcokrajowcami) 

• dyspozycyjność 5 dni w tygodniu w godzinach (7:00-15:00 lub 8:00-16:00) 

  

Oferujemy:  
  

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
• Po okresie wdrożenia - pracę hybrydową (możliwość pracy 2 razy w tygodniu z domu)  
• Prywatną opiekę medyczną   
• Ubezpieczenie na życie po okresie próbnym   
• Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole   
• Zatrudnienie w firmie z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne 

rozwiązania   

  

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres 

recruitment.pl@nuctech.com w temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy 

zgłoszenie.  

  

  

  

Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych 

w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach 

związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji”. Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez 

Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod adresem: Polityka Prywatności, oraz kontaktując się z  

naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com  

https://nuctech.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies
https://nuctech.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies


  


