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Netrix to marka funkcjonująca na rynku krajowym od 6 lat. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw, świadcząc 
usługi szeroko pojętego konsultingu biznesowego oraz wsparcia w obszarze IT. 

Dzięki kompleksowemu podejściu jesteśmy w stanie zarekomendować wszystkim naszym klientom takie 
rozwiązania biznesowe, informatyczne czy organizacyjne, które w sposób znaczący zwiększą efektywność 
wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW – PRAKTYKANT/KA 

Miejsce pracy: Lublin 

 

Zakres obowiązków: 

 Kompletowanie wymaganej dokumentacji 

 Współuczestnictwo w rozliczaniu finansowym oraz sprawozdawczości 

 Przygotowywanie dokumentów do audytów jakościowo-finansowych 

 Kontakty z kontrahentami oraz instytucjami finansującymi  

 Promowanie projektów 

 Wspomaganie działań monitorujących i ewaluacyjnych  

 

Wymagania: 

 Osoba w trakcie studiów na kierunku: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, prawo, 
administracja, socjologia lub pokrewnym  

 Wysoka kultura osobista 

 Dobra organizacja pracy 

 Biegła obsługa komputera 

 Znajomość języka angielskiego 

 Prawo jazdy kat. B 
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Warunki zatrudnienia:  

 Elastyczny program praktyk 

 Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego  

 Praca w młodym i kreatywnym zespole 

 Możliwość odbycia 3 miesięcznych płatnych praktyk po 1 miesięcznym okresie próbnym 

 Możliwość zatrudnienia po zakończeniu praktyk na umowę o pracę  

 Nabór ciągły 

 

Dokumenty aplikacyjne (CV) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praktyki@netrix.com.pl lub 
dostarczyć osobiście do siedziby firmy Netrix Group sp. z o.o., ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.  
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