Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w okolice Zielonej Góry, poszukujemy kandydata na
stanowisko

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Współprowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Weryfikacja zapisów księgowych
Współudział przy tworzeniu sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami
Sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (NBP, GUS)
Sporządzanie raportów finansowych na potrzeby Zarządu Spółki i Grupy
Zapewnienie poprawności ewidencji majątku trwałego i obrotowego
Ścisła współpraca z audytorami, kontakty z urzędami skarbowymi, bankami i innymi
instytucjami zewnętrznymi
Nadzór nad zamknięciem okresów rozliczeniowych
Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w firmie
Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowej
Uzgadnianie sald rozliczeń z dostawcami i odbiorcami
Współpraca z kontrahentami polskimi i zagranicznymi

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość)
2-3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku w obszarze księgowości
Dobra znajomość pakietu MS Office zwłaszcza Excel
Praktyczna znajomość systemu SAP modułu FI będzie dodatkowym atutem
Znajomość przepisów z dziedziny prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości
Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
Znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
Znajomość prawa bilansowego i podatkowego (CIT, PIT,VAT)
Pełne zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Dokładność, rzetelność, zorganizowanie
Bardzo dobra organizacja pracy, przejawianie inicjatywy, otwartość na zmiany
Umiejętności komunikacyjne oraz pracy w zespole
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia

OFERUJEMY:
•
•
•
•

Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole w korporacji międzynarodowej
Atrakcyjne i stabilne warunki wynagrodzenia
Rozwój kompetencji zawodowych (szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, szkolenia językowe)
Stabilne miejsce pracy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji i dynamicznym
rozwoju

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: klaudia.dolata@audit.com.pl
tel. 509 251 004

Agencja Doradztwa Personalnego nr rejestru 5335

