Księgowa / Księgowy
Opis stanowiska:
księgowanie faktur sprzedaży i kosztów,
prowadzenie ewidencji księgowych,
sporządzanie deklaracji podatkowych,
księgowanie wyciągów bankowych,
księgowanie faktur wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT)
dokonywanie pozostałych, pomocniczych czynności faktycznych związanych z
prowadzeniem urządzeń księgowych tj. segregowanie dokumentów, numeracja,
uzgadnianie sald z kontrahentami,
bezpośredni kontakt z Klientem,

Wymagania:
Jeżeli jesteś osobą znającą i lubiącą pracę samodzielnego/ ej księgowego / ej, jesteś
komunikatywna i nie boisz się wyzwań to chcemy Cię poznać. Szukamy osoby, która:
zna programy księgowe OPTIMA, RAKS, FAKIR i inne mile widziane
posiada wykształcenie wyższe (preferowane rachunkowość, ekonomia, finanse),
zna pakiet MS Office,
zna prawo podatkowe oraz zasady rachunkowości
potrafi pracować samodzielnie i w zespole
jest dokładna i terminowa
jest rzetelna w wykonywaniu swoich obowiązków

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.

