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UMOWA
O PRACĘ
PRZYJAZNA
ATMOSFERA
PAKIET
OPIEKI MEDYCZNEJ
GRUPOWE
UBEZPIECZENIE
KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
WYDARZENIA
I IMPREZY FIRMOWE
WYPRAWKI DLA
PIERWSZOKLASISTÓW

Zastępca głównej
księgowej
DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAlO:
• merytoryczny nadzór i kontrola nad procesami księgowymi, dekretowaniem i księgowaniem
dokumentów, przestrzeganiem przepisów rachunkowych i podatkowych;
• przygotowywanie JPK_VAT wraz z uzgodnieniem rejestrów zakupu i sprzedaży do kont;
• nadzór nad prawidłowością oznaczeń faktur w strukturze JPK_VAT, w tym GTU, MPP, TP;
• przygotowywanie pozostałych struktur JPK;
• bieżąca analiza rozrachunków z kontrahentami i budżetem;
• kontrola rejestrów transakcji wewnątrzwspólnotowych: WNT, WDT, import, export, import
usług oraz deklaracji VAT-UE;
• kontrola nad przygotowaniem kalkulacji pozostałych podatków i opłat, do których zobowiązana
jest Spółka;
• sprawozdawczość zewnętrzna: NBP, GUS i inne wymagane przepisami prawa;
• współudział w procesie inwentaryzacji majątku Spółki;
• współpraca z audytorami i instytucjami zewnętrznymi.

TWOJE KOMPETENCJE:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne;
• znajomość przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
• min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości;
• systematyczny rozwój oraz efektywna organizacja pracy;
• umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność;
• znajomość SAP będzie dodatkowym atutem.

ROZWÓJ
I SZKOLENIA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679z dnia27 kwietnia2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO),niniejszym informujemy,że:Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest .POLOmarket" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość88-170,Giebnia 20).
ZADO może sięPani/ Pan skontaktował poprzez adres email: praca@polomarket.pl, telefonicznie pod numerem +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedzibyAdministratora.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: daneosobowe@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji,a w przypadku wyrażenia przezPanią/Pana wyrażnej I dobrowolnej zgody- także dla potrzeb przyszłych rekrutacjiADO.Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym Jest dobrowolne,ale konieczne do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzaniaPani/ Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani/ Pana zgoda,o Ile- w przypadku przyszłych rekrutacji- taka zgoda została przezPanią/ Pana udzielona,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przezPanią/ Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO - nie dłużej Jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia
złożenia aplikacji.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych I usługi informatyczne.Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie Innego Instrumentu prawnego,który podlega prawu Unii Europejskiej I prawy RzeczypospolitejPolskiej
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz Ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, Jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
PrzysługujePani/ Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzaniePani/ Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji,o Ile taka zgoda została przezPanią/ Pana udzielona,
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodnoSć z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzaniePani/ Pana danych osobowych narusza unijne I polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, :te spółka .POLOmarker Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
•POLOmarket" Spółka z ograniczoną odpowledzlalnośclą zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

www.polomarket.pl

