„Pracuję w HK Finance już dwa lata.
Przez ten czas nauczyłam się podstaw księgowania i zagadnień
związanych z prawem podatkowym. Na co dzień zajmuję się
księgowaniem dokumentów w kilku Spółkach.
Myślę, że praca w HK Finance i jednoczesna realizacja studiów ułatwi
mi w przyszłości start na rynku pracy. Po ukończeniu studiów będę
miała wykształcenie wyższe i pięcioletnie doświadczenie w branży
rachunkowości i księgowości. Jest to bardzo duży atut.”
Magda, 2015 r.

„Jestem zadowolona z tego, że dostałam szansę na pracę w zawodzie
od razu po skończeniu szkoły i mogę zdobywać doświadczenie.
Pracuję w HK Finance.”

Katarzyna, 2015 r.

„Od czerwca tego roku pracuję w grupie spółek deweloperskich K&L
Inwestycje na stanowisku młodszej księgowej.
Dostałam się do tej firmy dzięki programowi „GOal Ekonomik”.
Agata, 2016 r.

„GOal Ekonomik – projekt współpracy HK Finance ze Szkołami
Ekonomiczno-Handlowymi zapewnił nam bezpłatne zajęcia
komputerowe z Excela oraz z języka niemieckiego.
Po ukończeniu szkoły, wszyscy którzy regularnie uczestniczyli
w zajęciach, zostali zatrudnieni w gdańskich korporacjach.
Jest to dla nas ogromna możliwość rozwoju, szansa na
samofinansowanie i realizowanie się zawodowo.”
Damian, 2016 r.

„Uczestniczyłam w zajęciach w ramach projektu „GOal Ekonomik”
i zatrudniona zostałam w Kemirze”
Mój team liczy ok 30 osób z różnych krajów. Moim głównym
zadaniem jest wprowadzanie oraz procesowanie dokumentów
księgowych.”
Magda, 2016 r.

„Pracuję w firmie Kemira, jako młodszy księgowy w dziale zobowiązań.
Zajmuję się głównie wprowadzaniem dokumentów księgowych do
systemu, sprawdzaniem czy są zgodne z wewnętrznymi procedurami
oraz ich dalszym procesowaniem.”
Michał, 2016 r.

„GOal Ekonomik umożliwił mi zagłębienie tajników Excela oraz VBA.
Dzięki temu projektowi miałam możliwość kontynuowania nauki
języka niemieckiego. Obecnie realizuję staż w firmie Kemira.”

Monika, 2017 r.

„Dzięki uczestnictwie w projekcie GOal Ekonomik, miałam
przyjemność brać udział w zajęciach z języka niemieckiego, podszkolić
się w programie excel i realizować praktyki zawodowe w HK Finance.
Dzięki GOal Ekonomik odbywam 3-miesieczny staż w fińskiej firmie
Kemira.
Niebawem zaczynam prace w Biurze rachunkowym 2+1, gdzie będę
mogła wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w projekcie Goal
Ekonomik.”
Angelika, 2017 r.

„Dzięki projektowi GOal Ekonomik otrzymałam możliwość zatrudniania
w międzynarodowej korporacji. Umiejętności jakie nabyłam w trakcie
projektu stały się moim atutem, które wyróżniają mnie spośród innych
kandydatów.
Niezwykle ważne w pracy na rynku międzynarodowym jest oczywiście
znajomość języków.
Angielski to jest już standard, jednakże to co jest atutem projektu GOal
Ekonomik to język niemiecki, który jest niezwykle ważny na naszym
rynku pracy.”
Patrycja, 2017 r.

