POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Specjalista w Dziale Finansowym i Kadr
Miejsce pracy: Warszawa
Do zadań pracownika m. in. będzie należeć:
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami
podatkowymi, księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
Uzgadnianie i rozliczanie kont księgowych,
Wystawianie faktur sprzedażowych, księgowanie dowodów zakupowych,
Terminowe przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT,
Udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji,
Współpraca z audytorami, instytucjami zewnętrznymi oraz organami podatkowymi,
Sporządzanie bieżących zestawień na potrzeby Zarządu.

Od kandydata oczekujemy:
•
•
•
•
•

Wykształcenia minimum średniego, dodatkowo udokumentowanego kursami
ukończonymi w zakresie rachunkowości i podatków,
Min. 5 lat na podobnym stanowisku,
Znajomości przepisów podatkowych (VAT, CIT, PIT), ustawy o rachunkowości,
Znajomość zagadnień z zakresu kadry – płace będzie dodatkowym atutem,
Dobrej znajomości programów Office – gównie Excel, mile widziana znajomość
programu SIMPLE.ERP.

Oferujemy:
•
•
•

Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: marzena.kowalczyk@pibr.org.pl,
w terminie do 19.04.2021 r.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO).

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR),
al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175), adres e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu:
22 637 30 81-83.
W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl.,
lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175).
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Izbę
Biegłych Rewidentów w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w
zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia
administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy
powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy
administratora danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji,
po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej
zgody - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji
przez okres 1 roku, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych oraz
otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych
(zgodnie z art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18
RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).
Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych
będzie niezgodne z RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez
Pana/Panią innych danych jest dobrowolne. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu
rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

