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Dla naszego Partnera, biura rachunkowego z długoletnią tradycją i wyróżniającym się
podejściem do Pracowników, poszukujemy Kandydata lub Kandydatki na stanowisko:

Księgowy / Księgowa
Czym będziesz się zajmować:
•
•
•
•
•

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego jak i ewentualnie KPIR
podmiotów powiązanych,
Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT i JPK,
Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zakresem rachunkowości
oraz prawa podatkowego (bilans, rachunek zysków i strat),
Sporządzanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne spółek,
sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.

Czego oczekujemy:
•
•
•
•

Min. 2 lat doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia ksiąg handlowych,
Umiejętności bezpośredniej współpracy z klientem,
Praktycznej znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów
podatkowych,
Umiejętności analitycznego myślenia.

Kandydat i Kandydatka, którzy zechcą dołączyć do naszego zespołu oraz wspólnie z nami
wpływać na rozwój firmy i otaczającej nas rzeczywistości powinni charakteryzować się
następującymi cechami:

•

Proaktywność – inicjowanie działań i zgłaszanie pomysłów w celu ciągłego
ulepszania i usprawniania firmy, oraz dopasowywania zakresu obsługi klientów do ich
realnych potrzeb,

•
•
•
•
•

Nastawienie na współpracę – pozytywna i wspierająca postawa zarówno w stosunku
do współpracowników i klientów,
Chęć dzielenia się wiedzą,
Chęć ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
Umiejętność analizowania problemów z różnych perspektyw,
Odpowiedzialność organizacyjna – podejmowanie działań i decyzji każdorazowo
z uwzględnieniem najlepszego interesu firmy, w celu budowania wartości firmy, czyli
wspólnego dobrobytu wszystkich pracowników i klientów.

Co możemy Ci zaoferować:
•

Boisz się kolejnych zmian? Myślisz, że nic lepszego Cię nie spotka i wszędzie jest tak
samo? A cyklicznie powtarzające się ciągi zer wyznaczają Ci rytm dnia, miesiąca,
roku. I tak ucieka życie…

•
•
•
•
•

To już Twoje drugie, a może trzecie biuro i wciąż ten sam schemat. Dopada Cię
monotonny kierat.
A jeśli powiem Ci, że znam Biuro, w którym Cię docenią – zadbają o narzędzia,
szkolenia i komfort pracy?
Biuro doskonale skomunikowane w centrum Warszawy, które zainwestuje w Twoje
kompetencje i pomoże Ci się rozwinąć?
Kameralne Biuro, w którym 12-osobowy zespół sobie pomaga i panuje rodzinna
atmosfera?
Biuro, w którym księgowe zmieniają życie przedsiębiorców na lepsze i czują się
ważną częścią firmy?

