Miejsca praktyki zawodowej uczniów kształcących się w zawodzie
technik ekonomista.

Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR Fila i Wspólnicy Sp. z o.o.
Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR w Jastrzębiu-Zdroju specjalizuje się
w prowadzeniu szeroko rozumianej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej
i zusowskiej. Firma prowadzi również doradztwo podatkowe oraz pomaga w sporządzaniu
wniosków kredytowych – Biznes Planów. Dodatkowo Kancelaria współpracuje ze szkołą
w zakresie realizacji projektów unijnych
http://www.fila.com.pl/

Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa
Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa w Jastrzębiu-Zdroju świadczy usługi
w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości oraz usług kadrowych. W swojej ofercie
posiada również organizację szkoleń dla właścicieli i pracowników firm i biur rachunkowych
z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy, przepisów związanych z ubezpieczeniem
społecznym czy też z obszaru technik sprzedaży. Kancelaria organizuje również szkolenia
uczniom Dwójki przygotowującym sie do konkursów ekonomicznych.
http://doradcy.home.pl/

Biuro Rachunkowe "Efekt" Edyta Kwaśny
Biuro Rachunkowe „Efekt” w Żorach swoją kompleksową ofertę usług księgowych kieruje
zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących ją zarejestrować,
jak i pozostałych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oferuje
również pomoc przy pisaniu CV, podań, umów cywilnoprawnych.
http://www.efektzory.pl/

SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców
Obecnie SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców prowadzi działalność
w 8 placówkach detalicznych, 1 piekarni, zatrudnia 98 pracowników i zrzesza 130 członków.
http://www.jss.spolem.org.pl/

Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.
Zakłady Mięsne HAGA w Jastrzębiu-Zdroju to nowoczesna firma produkująca wyroby
wędliniarskie, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Zakłady
dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej, systematycznie modernizują i rozbudowują
park maszynowy, zaś cała produkcja wyrobów wędliniarskich oparta jest na procedurach
systemu HACCP.
http://www.haga.com.pl

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju
Głównym zadaniem Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju jest przede wszystkim
pozyskiwanie podatków z terenu, na którym działa Urząd. Urzędy skarbowe obsługują
podatników, którzy są osobami fizycznymi, firmami i instytucjami. Zajmują się obsługą
między innymi takich podmiotów jak: banki, zakłady ubezpieczeń, spółki kapitałowe,
fundusze inwestycyjne.
http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jastrzebiu-zdroju

Urząd Gminy Pawłowice
http://www.pawlowice.pl/

Urząd Gminy Godów
http://www.godow.pl/

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
http://bip.jastrzebie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowa" w Jastrzębiu-Zdroju
Podstawą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" jest zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych jej członków w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania.
Spółdzielnia dąży do stałego podnoszenia komfortu zamieszkiwania przez lokatorów oraz
poprawy estetyki budynków. W spółdzielni wdrożony został system zarządzania jakością,
jako nowoczesny instrument w kierowaniu Spółdzielnią, a od 2002 roku posiada ona
Certyfikat Jakości w zakresie Zarządzania nieruchomościami.
http://www.smnowa.pl/

Kancelaria Rachunkowa Anna i Grzegorza Wowra
Kancelaria Rachunkowa w Pawłowicach zajmuje się
si obsługą finansowo - księgową firm
i instytucji. Oferuje również wyspecjalizowaną obsługę spraw pracowniczych. Klientami
biura są zarówno małe przedsiębiorstwa,
przedsi
jak i dużee wielooddziałowe firmy.
firmy Kancelaria
zajmuje także świadczeniem
wiadczeniem usług na rzecz organizacji non profit oraz osób indywidualnych.
http://www.awkancelaria.com.pl/
//www.awkancelaria.com.pl/

ACARTUS S.A.
ACARTUS S.A. to międzynarodowa
ędzynarodowa sieć
sie biur rachunkowych, świadczących
świadcz
usługi
w zakresie systemu podatkowego, w dziedzinie kadr i płac,
płac, rejestrowania spółki dla Klienta
na terenie Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Polski. Dzięki współpracy
acy z instytucjami
finansowymi Biuro Rachunkowe
achunkowe ACARTUS oferuje usługi finansowe z zakresu leasingu,
factoringu, kredytów i ubezpieczeń.
ubezpiecze
http://www.ac
http://www.acartus.pl/

KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO Biuro Rachunkowe
"KRYSTYNA" Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe "KRYSTYNA w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje
muje się
si
doradztwem
podatkowym, obsługąą kadrowo-płacową
kadrowo
oraz księgową podmiotów gospodarczych, osób
fizycznych i prawnych oraz indywidualnych klientów. Biuro realizując
ąc motto "Zajmij się
si tym,
czym potrafisz, rachunki zostaw nam" skutecznie wdraża
wdra outsourcing, pozwalając
pozwalaj Klientom
na rozwoju ich własnej firmy i realizację
realizacj stawianych celów.
http://biuro
http://biuro-krystyna.pl

Biuro Podatkowe
odatkowe PIT
Biuro Podatkowe PIT w Pawłowicach specjalizuje się
si w kompleksowej obsłudze księgowej
ksi
zarówno małych jak i średnich przedsiębiorstw
przedsi
z województwa śląskiego.

