
PHINANCE S.A. 

  

Przekonaj się z własnego doświadczenia, dlaczego jesteśmy jedną z największych i 

najskuteczniejszych kancelarii doradztwa finansowego w Polsce! Od lat budujemy markę 

Phinance S.A. dostarczając naszym Klientom najkorzystniejsze instrumenty finansowe na rynku. 

  

Dołącz do naszego zespołu jako Doradca Klienta Praktyka/staż 

  

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 umawianie spotkań z klientami 

 prowadzenie kalendarza spotkań 

 obsługa dokumentów biurowych 

 stały rozwój kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy w celu zapewnienia najwyższej jakości 

obsługi 

Jest to świetna okazja do złapania doświadczenia tak bardzo przydatnego w rozwoju 

Twojej kariery. I wiesz co? Jeszcze Ci za to zapłacimy. 

  

Oczekujemy: 

Jeśli jesteś komunikatywny, lubisz pracować z ludźmi, masz wolne 25h/tyg, posiadasz 
umiejętności analityczne. Jesteś samodzielny, wychodzisz z własną inicjatywą. Masz ambicje i 
chcesz podjąć ciekawą pracę? Nie czekaj! Dołącz do naszego zespołu już dziś! 

Nie wymagamy fachowej wiedzy ani doświadczenia. Osobiście przygotujemy Cię do 

zawodu przyszłości! 

  

Oferujemy: 

 Na samym początku cykl wdrożeniowy trwający 3 msc (zdobędziesz wiedzę z wielu 
działów finansowych) 

 Przejrzysty system wynagradzania (wsparcie finansowe na okres wdrożenia 12 msc) i 
zawsze terminową wypłatą 

 Elastyczny grafik pracy dostosowany indywidualnie 
 Poznasz u nas mnóstwo młodych i ciekawych ludzi 
 Zdobędziesz cenne umiejętności pracy w zespole i organizacji swojego czasu. 

Szkolenia z najlepszymi specjalistami. 
 Będziesz mieć możliwość uczestnictwa w zjazdach firmowych, na których oprócz 

ciekawych szkoleń czeka na Ciebie masa atrakcji i rozrywki a to wszystko w 
najładniejszych zakątkach Polski i Europy, na nasz koszt! 



 Benefity (Karta Multisport, kawa/herbata w biurze, zniżki na firmowe produkty i usługi, 
gry wideo w pracy) 

 Najlepsze integracje 

Nie czekaj, aż zgarną Tobie sprzed nosa najlepszy staż w mieście i aplikuj. 

  

Nie zastanawiaj się i aplikuj teraz!  

  

Wyślij swoje CV ze zdjęciem na mail: rekrutacja.bialik@phinance.pl dodając klauzulę: 

Wyrażam niniejszym dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Phinance S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu 

(61-814), przy ul Ratajczaka 19, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji przez Phinance S.A. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody 

w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym, że podanie przeze mnie ww. danych nie jest 

wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania. 

 

Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutowanych znajdują się w Polityce prywatności 

zamieszczonej na stronie:https://www.phinance.pl/dane_osobowe 

 

https://www.phinance.pl/dane_osobowe

