TL HUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
TL HUB jest firmą doradczą, prawną oraz kadrowo-księgową założoną przez doświadczonych profesjonalistów,
którzy po latach praktyki zdobywanej w renomowanych międzynarodowych firmach doradczych postanowili
wprowadzić w życie swój pomysł na bycie wiarygodnym i profesjonalnym partnerem biznesowym dla swoich
obecnych i przyszłych Klientów. W chwili obecnej poszukujemy dla tej firmy osób na stanowisko:

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy
Miejsce pracy: POZNAŃ

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
• samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz PKPiR;
• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych – CIT, PIT, VAT;
• sporządzanie sprawozdań finansowych;
• sporządzanie pozostałych raportów (np. GUS, NBP);
• bieżący kontakt z Klientami i urzędem skarbowym;
• asysta przy audytach rachunkowych oraz podatkowych i kontrolach podatkowych.
Nasze główne wymagania to:
• doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów prawa handlowego;
• znajomość przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości,
• punktualność, odpowiedzialność i samodzielność;
• umiejętność sporządzania list płac oraz rozliczania umów zleceń i umów o dzieło, rozliczenie ZUS będzie
atutem.
Oferujemy:
• możliwość podjęcia pracy od zaraz;
• umowę o pracę/współpracę;
• pracę na samodzielnym stanowisku;
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres biuro@tlhub.pl z dopiskiem: „stanowisko:
księgowy/księgowa”

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 TL HUB sp. z o o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Administratorem danych osobowych jest TL HUB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 24 („TL HUB”). Podanie danych jest dobrowolne.
Dane są wykorzystywane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez TL HUB, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Osoba aplikująca jest
uprawniona do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Osobie aplikującej przysługuje prawo skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji osoba aplikująca może uzyskać kontaktując się z TL HUB: biuro@tlhub.pl.
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