PKF BPO Consult jest częścią Grupy PKF Polska. PKF jest polską firmą należącą do międzynarodowej
sieci PKF International. W ramach spółki realizujemy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe
dla Klientów polskich oraz międzynarodowych. Aktualnie w ramach naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator ds. rachunkowości
(Samodzielny/a księgowy/a)
Miejsce pracy: Katowice

Będziesz zajmował się:

–
–
–
–
–
–

nadzorem merytorycznym i organizacyjnym koordynowanych projektów,
prowadzeniem procesu wdrażania outsourcingu u Klienta,
sporządzaniem deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS i NBP,
sporządzaniem sprawozdań finansowych,
kontaktem z Klientami w zakresie prowadzonych projektów,
kontaktem z urzędami skarbowymi, audytorami oraz innymi instytucjami publicznymi
w zakresie prowadzonych projektów.

Dołącz do nas jeśli :

–
–
–
–
–
–
–
–

masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki),
możesz pochwalić się doświadczeniem na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
dobrze znasz obowiązujące przepisy prawne w zakresie rachunkowości i podatków,
posiadasz licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sporządzałeś/łaś sprawozdania wg UoR,
znasz język angielski w mowie i piśmie na poziomie min. B2,
pracujesz na programach finansowo-księgowych (przede wszystkim Symfonia oraz inne:
Optima, Navision, SAP),
masz doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętności komunikacyjne.

PKF BPO Consult jest częścią Grupy PKF Polska. PKF jest polską firmą należącą do międzynarodowej
sieci PKF International. W ramach spółki realizujemy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe
dla Klientów polskich oraz międzynarodowych. Aktualnie w ramach naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:

Księgowy ds. rachunkowości
Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

–
–
–
–
–
–
–
–

księgowanie dokumentów źródłowych
sporządzanie raportów i zestawień finansowych na bazie zaksięgowanych dokumentów
fakturowanie sprzedaży
bieżący kontakt z klientami w zakresie prowadzonych projektów,
sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS i NBP,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
kontakt z urzędami skarbowymi, audytorami i innymi instytucjami publicznymi w zakresie
prowadzonych projektów
inne prace administracyjne oraz współpraca przy zadaniach i projektach realizowanych
w ramach działu.

Dołącz do nas jeśli :

–
–
–
–
–

posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki),
masz doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
dobrze znasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie rachunkowości i podatków,
swobodnie komunikujesz się w języku angielskim w mowie i piśmie,
posiadasz umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.

Mile widziana umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych (Comarch, Navision,

Symfonia, SAP).

PKF BPO Consult jest częścią Grupy PKF Polska. PKF jest polską firmą należącą do międzynarodowej
sieci PKF International. W ramach spółki realizujemy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe
dla Klientów polskich oraz międzynarodowych. Aktualnie w ramach naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator ds. rachunkowości
(Samodzielny/a księgowy/a)
Miejsce pracy: Opole

Będziesz zajmował się:

–
–
–
–
–
–

nadzorem merytorycznym i organizacyjnym koordynowanych projektów,
prowadzeniem procesu wdrażania outsourcingu u Klienta,
sporządzaniem deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS i NBP,
sporządzaniem sprawozdań finansowych,
kontaktem z Klientami w zakresie prowadzonych projektów,
kontaktem z urzędami skarbowymi, audytorami oraz innymi instytucjami publicznymi
w zakresie prowadzonych projektów.

Dołącz do nas jeśli :

–
–
–
–
–
–
–
–

masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki),
możesz pochwalić się doświadczeniem na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
dobrze znasz obowiązujące przepisy prawne w zakresie rachunkowości i podatków,
posiadasz licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sporządzałeś/łaś sprawozdania wg UoR,
znasz język angielski w mowie i piśmie na poziomie min. B2,
pracujesz na programach finansowo-księgowych (przede wszystkim Symfonia oraz inne:
Optima, Navision, SAP),
masz doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętności komunikacyjne.

PKF BPO Consult jest częścią Grupy PKF Polska. PKF jest polską firmą należącą do międzynarodowej
sieci PKF International. W ramach spółki realizujemy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe
dla Klientów polskich oraz międzynarodowych. Aktualnie w ramach naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator ds. rachunkowości
(Samodzielny/a księgowy/a)
Miejsce pracy: Łódź

Będziesz zajmował się:

–
–
–
–
–
–

nadzorem merytorycznym i organizacyjnym koordynowanych projektów,
prowadzeniem procesu wdrażania outsourcingu u Klienta,
sporządzaniem deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS i NBP,
sporządzaniem sprawozdań finansowych,
kontaktem z Klientami w zakresie prowadzonych projektów,
kontaktem z urzędami skarbowymi, audytorami oraz innymi instytucjami publicznymi
w zakresie prowadzonych projektów.

Dołącz do nas jeśli :

–
–
–
–
–
–
–
–

masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki),
możesz pochwalić się doświadczeniem na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
dobrze znasz obowiązujące przepisy prawne w zakresie rachunkowości i podatków,
posiadasz licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sporządzałeś/łaś sprawozdania wg UoR,
znasz język angielski w mowie i piśmie na poziomie min. B2,
pracujesz na programach finansowo-księgowych (przede wszystkim Symfonia oraz inne:
Optima, Navision, SAP),
masz doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętności komunikacyjne.

