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Kilka słów o GOSCO FP Sp. z o.o. Sp. k.
Jesteśmy Polską Firmą, od 1998 roku zajmujemy się produkcją stolarki budowlanej aluminiowej.
Do gamy naszych wyrobów należą konstrukcje stolarki okienno-drzwiowej, fasadowej oraz
konstrukcje w klasie odporności ogniowej. Pracujemy zgodnie z wdrożonym Systemem
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, przy którym działa Zakładowa Kontrola Produkcji. Z
pomocą wykwalifikowanych pracowników i nowoczesnego parku maszynowego dążymy do
precyzji w wykonaniu stolarki otworowej aluminiowej, jako główny cel stawiając sprostanie
wymaganiom Klientów. Więcej o nas na www.gosco.pl.
Poszukujemy nowego pracownika na stanowisko:

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy
Miejsce pracy: Chomino, powiat kamieński
Opis stanowiska:
• samodzielne prowadzenie pełnej księgowości;
• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych – CIT, PIT, VAT;
• sporządzanie sprawozdań finansowych;
• bieżący kontakt z Klientami i urzędem skarbowym oraz asysta przy kontrolach podatkowych.
Wymagania:
• doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów prawa handlowego;
• znajomość przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
• punktualność, odpowiedzialność i samodzielność;
• umiejętność sporządzania list płac, rozliczania umów zleceń oraz rozliczanie ZUS.
Nasza propozycja:
• możliwość podjęcia pracy od zaraz z umową na pełen etat;
• praca na samodzielnym stanowisku;
• wynagrodzenie negocjowane adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
Czekamy na Ciebie!
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Biuro - tel. 91 38 26 101 wew. 22, email: biuro@gosco.pl
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest
GOSCO FP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chomino 50, 72-405 Świerzno, zwana dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu potrzeb niezbędnych
do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Rozporządzenie 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. Podanie danych jest dobrowolne ale
niezbędne dla procesu rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia
zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana danie osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu
prowadzonej rekrutacji.

