ASYSTENT ds. księgowości –
staż/praktyki
Wymagania:
rzetelność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel),
mile widziani absolwenci/studenci finansów i rachunkowości lub kierunków pokrewnych,
doświadczenie na podobnym stanowisku będzie atutem (praktyki, staże),
mile widziana znajomość języków obcych.

Zakres odpowiedzialności:
wsparcie działu księgowości,
wsparcie działu administracji,
weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowych,
wprowadzanie danych do systemu księgowego,
udział w przygotowywaniu raportów i zestawień,
tworzenia i archiwizacja dokumentów.

Oferujemy:
pracę w międzynarodowym środowisku w dynamicznie rozwijającej się firmie,
możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
bardzo dobre warunki i narzędzia pracy,
przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
możliwość zatrudnienia na stałe po odbytym stażu/praktyce.
Obszar działalności firmy:
ACCO Accounting & Consulting działa na rynku od 25 lat, budując portfolio klientów biznesowych z szerokiego zakresu branż i specjalizacji.
Świadczy usługi rachunkowości krajowych i zagranicznych spółek kapitałowych, według prawa polskiego, z zastosowaniem
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, administracji kadrowo-płacowej, nadzoru księgowo-podatkowego, doradztwa prawnopodatkowego, doradztwa biznesowego, analiz Business Intelligence, optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw.
ACCO Accounting & Consulting tworzy wyspecjalizowany zespół doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prawników, księgowych
oraz specjalistów z zakresu kadr i płac, posiadających doświadczenie zdobywane we wspólnie realizowanych projektach na rzecz polskich
i międzynarodowych Klientów. Usługi świadczone są w językach obcych.

CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres:
rekrutacja@acco.eu
Prosimy o dopisanie do CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu 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)".
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

