
Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i przepisów podatkowych
Monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego
Umiejętność klasyfikowania i księgowania operacji
Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego RAKS, mile widziane Comarch
Optima, Fakir, Symfonia
Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności programu Excel
Umiejętność analitycznego myślenia
Dyspozycyjność i odpowiedzialność
Preferowana znajomość jęz. angielskiego
Mile widziane doświadczenie w biurze rachunkowym oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych
 

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie, zgodnie z ustawą o rachunkowości
Obsługa księgowa spółek z kapitałem zagranicznym i polskim w zakresie:

Sporządzanie deklaracji podatkowych
Przygotowywanie sprawozdań i raportów finansowych
Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
Opracowywanie planu kont wedle standardów sprawozdawczych oraz prawa podatkowego
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US,GUS, NBP)
Nadzór nad prawidłowością rozliczeń finansowych

Pracę w międzynarodowym środowisku
Bardzo dobre warunki i narzędzia pracy

Wymagania:

Zakres odpowiedzialności:

- dekretowanie i księgowanie faktur dotyczących transakcji polskich i zagranicznych
- rozliczanie delegacji i zaliczek pracowników
- dekretowanie i księgowanie kas oraz wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
- prowadzenie bieżących rozrachunków z kontrahentami w PLN i walucie
- przygotowanie potwierdzeń sald dla kontrahentów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNIP oraz rozliczenia RMK
- przygotowanie spółek do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Oferujemy:

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 prawno-
podatkowego, 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.

Samodzielna Księgowa/

Samodzielny Księgowy

Możliwość rozwoju zawodowego
Umowę o pracę

mailto:rekrutacja@acco.eu

