Fabryka Okien Szewpol plus Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gwizdaj k/Przeworska
właściciel marki VILLERGRAN stolarka poszukuje osoby z terenu województwa podkarpackiego
na stanowisko:

Samodzielny Księgowy/Księgowa
Miejsce pracy: Gwizdaj, ul. Solarza 3, 37 – 200 Przeworsk
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowo
– księgowych
 Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu finansowo – księgowego
 Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 Przygotowywanie przelewów i księgowanie wyciągów bankowych
 Udział w procesach księgowych związanych z zamknięciem miesiąca, kwartałów oraz roku
 Dbanie o poprawną archiwizację dokumentacji księgowej
 Pomoc w terminowym sporządzaniu raportów na potrzeby Zarządu
 Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych
 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, Banki)
 Weryfikacja i uzgadnianie rozrachunków
 Uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami
 Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 Współtworzenie i nadzór nad polityką rachunkowości Spółki poprzez tworzenie procedur,
regulaminów wewnętrznych, usprawnianie procesów księgowych itp.
Wymagania:

min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i księgowości

doświadczenie w firmie produkcyjnej będzie dodatkowym atutem

wykształcenie z zakresu ekonomii lub finansów i rachunkowości

praktyczna wiedza, znajomość przepisów z zakresu podatków i rachunkowości

umiejętność pracy w MS Office, w szczególności Excel

umiejętności interpersonalne, organizacyjne oraz samodzielność i dokładność w działaniu
Zapewniamy:

niezbędne narzędzia pracy

atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań

umowę o pracę
CV wraz z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na adres e-mail: r.gondek@villergran.pl w tytule
wpisując: Samodzielny Księgowy/Księgowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie przez Fabrykę Okien Szewpol plus Sp. z o.o. Gwizdaj, ul. Solarza 3, 37 – 200 Przeworsk
dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

