
Główna Księgowa / Główny Księgowy

• Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany kierunek finanse i rachunkowość) 
• Min. 6-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansowo-księgowym w firmie produkcyjnej, 
   w tym min. 3-letnie na stanowiskach kierowniczych 
• Bardzo dobra znajomość przepisów prawa dot. zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
   w tym MSR/MSSF oraz rozliczeń podatkowych 
• Certyfikat dyplomowanego księgowego lub uprawnienia biegłego rewidenta lub ACCA
• Umiejętność skutecznego zarządzania zespołem
• Umiejętność obsługi komputera – w tym pakiet MS Office, znajomość programu SAP 
   dodatkowym atutem 
• Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
• Komunikatywność i otwartość na współpracę 
• Zaangażowanie, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
• Czynne prawo jazdy kategorii B

Miejsce pracy: Karsy k. Ożarowa lub / i Warszawa

• Koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru  nad terminowym przygotowaniem 
   przez Dział Księgowości miesięcznych i rocznych danych finansowych do raportowania grupowego
• Odpowiedzialność za sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych  Spółki 
• Nadzór i kontrola rozliczeń podatkowych Spółki dotyczących  CIT, VAT, podatku akcyzowego, 
   podatków lokalnych
• Nadzór nad pracami dotyczącymi wykonania obowiązków sprawozdawczych związanych 
   z posiadaniem koncesji na obrót energią elektryczną
• Wykonywanie i sprawowanie nadzoru nad kontrolami wewnętrznymi przypisanymi 
   do przeprowadzenia  przez Dział Księgowości 
• Nadzór i kontrola nad pracami związanymi z wdrażaniem nowych rozwiązań i funkcjonalności 
   w systemie SAP wykonywanymi w Dziale Księgowości
• Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz spółkami powiązanymi 
   w zakresie  zagadnień ewidencyjnych i podatkowych
• Współpraca z  instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania informacji 
   oraz udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli i audytów 
• Aktualizowanie i przygotowywanie wewnętrznych  dokumentów organizacyjnych związanych 
   z prowadzeniem  ksiąg rachunkowych Spółki
• Nadzór nad sporządzaniem kwartalnej i rocznej sprawozdawczości   statystycznej w zakresie 
   danych finansowych Spółki
• Nadzór nad archiwizowaniem dokumentacji księgowej i podatkowej oraz  sprawozdawczości 
   finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami Spółki

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

Oczekiwania:

Główne zadania:

Oferujemy:

• Pracę w firmie należącej do koncernu znajdującego się w czołówce największych producentów 
   cementu i innych materiałów budowlanych na świecie
• Możliwość realizacji ciekawych zadań i projektów 
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wsparcie na etapie wdrożenia
• Możliwość rozwijania i doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 
   merytorycznych oraz ogólnorozwojowych
• Pakiet benefitów, m.in. dofinansowanie do wypoczynku, opieka medyczna i ubezpieczenie 
   grupowe na preferencyjnych warunkach
• Pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bfb9395a53ba44378c8006caf447f85b

