Perfect Consulting – Rekrutacja, Szkolenia, Coaching
- ponad 20 lat doświadczenia w zakresie doradztwa personalnego, dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla
biznesu i rozwoju osobistego.
Gwarantujemy Rzetelność, Bezpieczeństwo, Partnerstwo
Księgowość to Twoja pasja? Nie zastanawiaj się ani chwili, aplikuj już teraz.
U naszego klienta będziesz mieć możliwość rozwoju swoich umiejętności i wiedzy.
Szukamy obecnie osoby na stanowisko:
Samodzielny/a Księgowy/a
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref. 146/08/2019
Do Twoich podstawowych obowiązków należeć będzie :
· sporządzanie sprawozdań finansowych firmy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
· sporządzanie bilansu zysków i strat
· dekretowanie oraz księgowanie dokumentów
· bieżące rozliczenia z instytucjami finansowymi (w tym bankami)
· rozliczanie podatku VAT
· wystawianie oraz księgowanie faktur
Dodatkowo odpowiedzialny/a będziesz za :
· rozliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych dla pracowników firmy do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
· wypłacanie wynagrodzeń pracowniczych, a także rozliczanie premii i innych dodatków do
wynagrodzenia
· sporządzanie list płac
Wystarczy, że
· masz doświadczenie w pracy w księgowości – mile widziane min. dwuletnie
· posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe
· jesteś osobą dokładną, sumienną, rzetelną, zwracasz uwagę na szczegóły
· znasz pakiet MS Office i programy księgowe – mile widziane: Płatnik, Symfonia
· dobrze organizujesz swoją pracę, jesteś terminowy
W zamian za to możemy Ci zaoferować:
· zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
· możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania unikalnych doświadczeń zawodowych
· adekwatne do kwalifikacji, doświadczenia oraz zaangażowania - wynagrodzenie
· miłą atmosferę i dobre warunki pracy
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, oznaczone numerem referencyjnym oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych na adres: konsultant@perfectconsulting.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Zapraszamy do śledzenia aktualnych ofert
pracy Perfect Consulting na Facebooku. Perfect Consulting posiada certyfikat Ministra Gospodarki Pracy Polityki
Społecznej w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr 3607/1a).

Gdynia 81-383, ul. Żołnierzy I AWP 13, 602 480 830, perfect@perfectconsulting.pl

www.perfectconsulting.pl
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Grupa SYNLAB jest niekwestionowanym liderem na europejskim rynku usług laboratoryjnych
medycyny ludzkiej.
SYNLAB koncentruje się w szczególności na wdrażaniu innowacyjnych metod medycyny
laboratoryjnej oraz na tworzeniu sieci specjalistycznych kompetencji diagnostycznych

Obecnie poszukujemy do naszego biura w Warszawie osoby na stanowisko:

Główna Ksiągowa / Księgowy z językiem angielskim
Do Twoich zadań należeć będzie:
•

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami

•

Prowadzenie kadr i płac

•

Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji ZUS

•

Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT)

•

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

•

Proces zamknięcia miesiąca oraz roku wraz z raportami dla właścicieli

•

Reprezentowanie Spółki w kontakcie z instytucjami państwowymi (US, ZUS, GUS)

•

Optymalizacja procesów księgowych

Profil kandydata:
•

Wyższe wykształcenie ekonomiczne (finanse/rachunkowość/księgowość)

•

Kilkuletnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

•

Doskonała znajomość zagadnień księgowych i podatkowych

•

Doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP

•

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min B2)

•

Umiejętność pracy z MS Office, w szczególności Excel

•

Skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji,

•

Dobre umiejętności organizacyjne,

Oferujemy:
•

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

•

Atrakcyjne warunki zatrudnienia

•

Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku

•

Opieka medyczna

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres mailowy: ksiegowosc@synlab.com

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Synlab Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kartezjusza 2 (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Synlab Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kartezjusza 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne.

Agencja Zatrudnienia Derksen Polska Sp. z o.o. (nr 4042) dla swojego Klienta – biura
rachunkowego z Gliwic – poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. księgowości w biurze rachunkowym
Miejsce pracy: Gliwice
Obowiązki:
·
Przygotowywanie płatności
·
Uzgadnianie rozrachunków
·
Księgowanie/Zaksięgowywanie faktur
·
Sporządzanie deklaracji (VAT, CIT, PIT) - mile widziane
·
Prowadzenie pełnej księgowości
·
Znajomość zasad księgowania w księgach handlowych
Oferujemy:
·
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
·
Atrakcyjne wynagrodzenie
·
Szkolenia dla wszystkich pracowników firmy
·
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
·
Dodatki świąteczne
·
Wstępne szkolenie stanowiskowe (wprowadzające)
Wymagania
·
Doświadczenie w księgowaniu faktur
·
Doświadczenie w przygotowywaniu rozrachunków
·
Doświadczenie w sporządzaniu deklaracji VAT- mile widziane
·
Bardzo dobra znajomość MS Office
·
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
·
Wysokie zdolności organizacyjne i interpersonalne
·
Umiejętność pracy w zespole
Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na adres m.terlecka@derksen-polska.pl lub o
kontakt telefoniczny pod numerem 517 491 676.

SAMODZIELNA(Y) KSI GOWA(Y)
PNP Tax & Accounts poszukuje osoby, która odpowiedzialna b dzie za prowadzenie pełnej
obsługi ksi gowej klientów firmy.
Od kandydatów oczekujemy:
•

do wiadczenia zawodowego na stanowisku Samodzielnego Ksi gowego,

•

wykształcenia kierunkowego (finanse, bankowo

•

umiej tno ci obsługi oprogramowania ksi gowo-finansowego (mile widziana znajomo
programu Comarch Optima) oraz dobrej znajomo ci MS Excel,

•

biegłej znajomo ci j zyka angielskiego w mowie i pi mie (kontakt z klientem zagranicznym),

•

samodzielno ci w działaniu.

, ekonomia),

Oferujemy:
•

bardzo dobre warunki pracy,

•

prac na ½ etatu lub na cały etat,

•

mił atmosfer w miejscu pracy,

•

firmowe lunche,

•

pakiet medyczny.

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
office@pnptax.pl
Prosimy o zawarcie w CV nast puj cej klauzuli:
„Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

ASYSTENT(KA) W DZIALE KSI GOWO CI
PNP Tax & Accounts poszukuje osoby, która odpowiedzialna b dzie za wprowadzanie
dokumentów do programu ksi gowego.
Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

podstawowej znajomo ci przepisów podatkowych,
wykształcenia wy szego, preferowane z obszaru finansów i rachunkowo ci, ekonomii,
bardzo dobrej znajomo ci obsługi pakietu MS Office,
skrupulatno ci, umiej tno ci realizacji wyznaczonych zada i przestrzegania terminów,
komunikatywno ci, zdolno ci do współpracy w zespole,
znajomo j zyka angielskiego b dzie dodatkowym atutem,
mile widziana znajomo programu ksi gowego Comarch Optima.

Oferujemy:
•
•
•
•

bardzo dobre warunki pracy,
mił atmosfer w miejscu pracy,
firmowe lunche,
pakiet medyczny.

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
office@pnptax.pl
Prosimy o zawarcie w CV nast puj cej klauzuli:
„Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

