
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ  
(nr ogłoszenia 2/2018/FP)  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  
poszukuje kandydatów na stanowisko  

Specjalista w Zespole Rozliczenia, Kontrola i Windykacje 
 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, wchodzeniem na nowe rynki na terenie całej Polski, 
dział Fundusz Pożyczkowy poszukuje osób do pracy w Zespole Rozliczenia, Kontrola i Windykacje.  

Fundusz Pożyczkowy zajmuje się udzielaniem pożyczek dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w ramach Inicjatywy JEREMIE współfinansowanej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020, jak również z województw kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. 
 
Zakres głównych obowiązków na stanowisku Specjalisty w zespole Rozliczenia, Kontrola 
i Windykacje: 
 
1. Weryfikacja merytoryczna rozliczeń umów pożyczkowych – weryfikacja dokumentów 

księgowych składanych wraz z rozliczeniem pożyczki 
2. Przeprowadzanie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy  
3. Prowadzenie miękkich działań windykacyjnych (tzn. windykacja zza biurka) 
4. Bieżąca obsługa umów pożyczkowych 

Niezbędne wymagania:  
1. Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki ekonomiczne: Finanse/Finanse i 

Rachunkowość, Bankowość, Ekonomia 

O pracę mogą również ubiegać się studenci 4 lub 5 roku studiów ww. specjalności 
2. Podstawowa wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej  
3. Umiejętność analitycznego myślenia  
4. Komunikatywność, skrupulatność, dokładność, samodzielność  
5. Umiejętność: logicznego redagowania tekstów, obsługi komputera (MS Office, w 

szczególności Excel), mile widziane prawo jazdy kat. B 

6. Pożądane doświadczenie w wykonywaniu tożsamych zadań 

Oferujemy: 

1. Praca w dynamicznym, młodym i rozwijającym się Zespole 
2. Praca przy obsłudze projektów współfinansowanych ze środków UE  
3. Stabilne zatrudnienie w Poznaniu (ul.Piekary 19), w ramach umowy o pracę na pełny etat  
4. Możliwość wszechstronnego rozwoju, praca w zespole specjalistów  

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  

Wniosek w sprawie pracy powinien zawierać: CV oraz list motywacyjny wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Forma rekrutacji: 

Wnioski o pracę należy przesyłać na adres e-mail: tomasz.lewandowski@warp.org.pl lub 

info@warp.org.pl W temacie wiadomości prosimy wpisać: PRACA – ogłoszenie nr 2/2018/FP  

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z 

wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie 

rozmowy. 
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