Dla naszego Partnera – międzynarodowej firmy zarządzającej inwestycjami w sektorze energii
słonecznej – poszukujemy obecnie Kandydata lub Kandydatka na stanowisku:

Główny księgowy (m/k)
wyślij CV: https://h4h.traffit.com/public/an/MWk3Qw==

- 15000 - 20000 PLN,
- Ścieżka kariery oparta na kulturze wzrostu wraz z organizacją,
- Elastyczny grafik oparty na zadaniowym trybie pracy,
- Szczera i otwarta komunikacja.

kontakt: biuro@h4h.com.pl
www: https:h4h.com.pl

Czym będziesz się zajmować:
•

Odpowiedzialność za proces migracji księgowości z zewnętrznego biura księgowego do
wewnętrznego działu,

•

Dostosowanie istniejących procedur i procesów księgowych do najlepszych standardów,

•

Udział w stworzeniu wewnętrznego działu księgowości,

•

Zarządzanie i planowanie pracy zespołu księgowego,

•

Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami według polskich oraz
międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF),

•

Nadzór nad systemem księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz rozliczeń
podatkowych,

•

Analiza procesów księgowych i organizacyjnych oraz inicjowanie działań w zakresie ich
usprawniania,

•

Udział w raportowaniu finansowym, w tym sporządzenie sprawozdań wg PAS i MSSF,

•

Zarządzanie płynnością finansową i ryzykiem kursu walutowego,

•

Przygotowywanie danych finansowych niezbędnych do zawierania umów kredytowych, polis
ubezpieczeniowych oraz innych umów,

•

Analizowanie płatności bieżących oraz stanu środków pieniężnych na kontach firmy oraz
wydawanie dyspozycji płatniczych,

•

Raportowanie do instytucji zewnętrznych,

•

Codzienna współpraca z innymi działami na różnych poziomach struktury organizacyjnej,

•

Kontakt z audytorami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Czego oczekujemy:
•

Wykształcenia wyższego kierunkowego (finanse, rachunkowość),

•

Co najmniej 10 lat doświadczenia w księgowości,

•

Co najmniej trzyletniego doświadczenia w roli głównego księgowego lub zastępcy głównego
księgowego w dużym podmiocie,

•

Mile widziane doświadczenie w spółce giełdowej lub spółce portfelowej funduszu private
equity,

•

Znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym,

•

Bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości, przepisów prawa podatkowego oraz MSSF,

•

Umiejętności zarządzania zespołem,

•

Bardzo dobrej znajomości systemów finansowo-księgowych,

•

Umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych,

•

Mile widziane: umiejętność sporządzania dokumentacji cen transferowych, raportowania
MDR,

•

Zdolności analitycznych, zorganizowania i dbałości o szczegóły,

•

Umiejętności obsługi pakietu MS Office.

Co możemy Ci zaoferować:
•

Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do kompetencji oraz system premiowy,

•

Ambitne wyzwania wynikające z budowania działu księgowego oraz wdrożenia skutecznego
systemu księgowego,

•

Możliwość tworzenia oraz wdrażania własnych rozwiązań biznesowych w dziedzinie
księgowości,

•

Ścieżka kariery oparta na kulturze wzrostu wraz z organizacją,

•

Elastyczny grafik oparty na zadaniowym trybie pracy,

•

Szczera i otwarta komunikacja.

