Główna Księgowa/
Główny Księgowy
Opis stanowiska:
Koordynowanie i nadzór poprawności wykonywania zadań przez zespół księgowy Biura, polegający na
kompleksowej obsłudze ksiąg rachunkowych Klientów,
Nadzorowanie rozliczeń podatkowych obsługiwanych Klientów,
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
Przygotowanie analiz, sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu Klientów, banków oraz instytucji
zewnętrznych (również w języku angielskim),
Obsługa kontroli podatkowych prowadzonych przez lokalne organy podatkowe, obsługa kontroli
wewnętrznych oraz audytów,
Monitorowanie i nadzorowanie aspektów księgowo-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością
Klientów.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia),
Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w biurze
rachunkowymi),
Umiejętność obsługi programów komputerowych,
Znajomość języka angielskiego min. na poziomie zaawansowanym (obsługa Klientów zagranicznych),
Bardzo dobra znajomości przepisów i zasad podatkowych oraz zagadnień księgowych,
Doświadczenie w organizowaniu i zarządzaniu pracą zespołu księgowego, tworzenie atmosfery współpracy.

Predyspozycje:
Sumienność i odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań
Dokładność, terminowość i komunikatywność

Możliwości:
praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
współpraca z doradcami podatkowymi oraz audytorami
możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
możliwość praktycznego szkolenia języka obcego przy obsłudze Klientów międzynarodowych
pakiet medyczny
szkolenia branżowe
stabilność zatrudnienia
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.

