Drogi Kandydacie, jeśli przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji, będziesz współpracować z Nami na stanowisku:

Księgowy / Księgowa
Miejsce pracy: Łódź, ul. Piotrkowska 60

Główne obowiązki:







Terminowe i bieżące księgowanie dokumentów (faktury kosztowe i magazynowe, wyciągi bankowe, raporty kasowe,
polecenia księgowania, proformy),
Uzgadnianie sald i zapisów na kontach księgowych,
Wystawianie not księgowych i kompensat,
Rozliczanie i księgowanie delegacji,
Rozliczanie międzyokresowe kosztów,
Przygotowywanie i wystawiane comiesięcznych sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych (GUS, intrastat).












Pierwsze doświadczenie w obszarze księgowości (mile widziane w biurze rachunkowym lub w firmie produkcyjnej),
Wiedza z zakresu podatków CIT i VAT,
Znajomość ustawy o rachunkowości,
Wykształcenie wyższe kierunkowe,
Komunikatywna znajomość j. angielskiego,
Mile widziane doświadczenie w pracy z systemami ERP (np. SAP, Microsoft Dynamics AX),
Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
Dokładność, rzetelność i sumienność,
Myślenie analityczne,
Umiejętność wewnętrznej współpracy.

Wymagania:

Oferujemy:







Możliwość rozwoju w dużej polskiej firmie produkcyjnej, będącej jednym z czołowych producentów i sprzedawców lodów
w Polsce i na świecie (zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo),
Współpracę z profesjonalnym zespołem fachowców, w jednym z najmniej fluktuujących działów w firmie,
Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenie grupowe, platforma
e-learningowa do nauki języka angielskiego, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, paczki lodowe,
Pełen proces wdrożenia i adaptacji,
Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, monitor),
Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.

Kilargo Sp. z o. o. specjalizuje się w produkcji i sprzedaży lodów, głównie pod markami własnymi na zamówienie sieci
handlowych. Zastosowanie w procesie produkcji najnowocześniejszych technologii i parku maszynowego pozwala nam
na wyprodukowanie każdego rodzaju lodów. Nasza doświadczona kadra jest w stanie zapewnić odbiorcom wsparcie na każdym
etapie produkcji od prac koncepcyjnych i projektowych po produkcję. W Łodzi usytuowane jest Biuro Handlowe,
lecz powstaliśmy w Chechle Pierwszym pod Pabianicami, gdzie do dzisiaj znajduje się jeden z naszych zakładów produkcyjnych,
drugi natomiast jest w Kaliszu. Oprócz lodów pod markami własnymi, zajmujemy się również produkcją lodów pod naszym
brandem – Augusto (lody Gulliver, lody familijne, Gucio, Bambo, Ice Monster itd.) oraz na potrzeby innych firm z branży
spożywczej. Nasze produkty są obecne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, północnej i środkowej Afryce, w Azji oraz
w Ameryce Południowej.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: natalia.rosol@kilargo.pl
wpisując w tytule nazwę stanowiska.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 7582 7) moich danych osobowych
zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.
Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 7582 7) moich danych osobowych
zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o.
z siedzibą w Chechle Pierwszym.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym przy ul. Torowej 13,
95-082 Dobroń (KRS: 0000075827).
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) [art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest
zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”].
4. Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle
Pierwszym.
6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora –
pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy
dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu
rekrutacyjnego prowadzonego przez Kilargo Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia
wyrażenia zgody.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kilargo.pl.

