Samodzielna Księgowa / Samodzielny
Księgowy
Taxenbach sp. z o.o.

TAXENBACH to niezależna polska spółka doradztwa podatkowego świadcząca
kompleksowe usługi księgowo – podatkowe zarówno dla polskich jak i zagranicznych
podmiotów gospodarczych.
Specjalizacja nasza obejmuje prowadzenie pełnej księgowości oraz rozliczeń z zakresu
kadr i płac a także doradztwo podatkowe. Doświadczeni prawnicy dbają o bezpieczeństwo
prawne naszych klientów wspierając ich zarówno w bieżącej działalności jak i w realizacji
skomplikowanych projektów. Szczególną rolę przywiązujemy do bezpieczeństwa i
funkcjonalności systemów informatycznych. Niezawodni specjaliści IT chronią i
bezustannie czuwają na straży powierzonych nam danych przestrzegając norm o
najwyższych standardach. Gwarantujemy bezpieczne rozliczenia podatkowe najwyższej
jakości oraz dbamy o anonimizację naszych klientów. Współpracujemy z wieloma
ekspertami w Polsce i za granicą w celu zapewnienia rozwiązań prawnych i podatkowych
zadowalających najbardziej wymagających.
Miejsce pracy: Warszawa
Stanowisko: Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy
Opis stanowiska:
Samodzielne prowadzenie głównie pełnej księgowości poprzez m.in. analizę, weryfikację,
dekretowanie dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych, kontrolę i rozliczanie kont
rozrachunkowych, uzgadnianie sald, rozliczanie podatku VAT i podatku CIT, sporządzanie
deklaracji podatkowych, analiza wprowadzonych przez siebie danych, przygotowywanie
sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, przygotowywanie raportów na potrzeby

rachunkowości zarządczej, współpraca z klientem, współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
Urząd Skarbowy, GUS, NBP, banki i inne instytucje finansowe.
Wymagania:










wykształcenie wyższe,
doświadczenie w pełnej księgowości minimum 3 lata,
samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzony zakres obowiązków,
umiejętności pracy w zespole i zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność analizy, weryfikacji i wyciągania wniosków z zestawień księgowych np.
zestawienia obrotów i sald kont analitycznych czy z zapisów na kontach (np.
zapobieganie nieprawidłowościom, zminimalizowanie błędów na wczesnym etapie)
umiejętność współpracy z działem kadry/płace,
znajomość programu Comarch OPTIMA ERP,
znajomość księgowości firm pracujących na 4 i 5 mile widziana.

Oferujemy:








możliwość rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych,
ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
pakiet medyczny, pakiet sportowy
wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności oraz zaangażowania,
elastyczne godziny pracy,
bonusy finansowe uzależnione od wyników pracy,
możliwość zdobycia doświadczenia w multidyscyplinarnym zespole: doradców
podatkowych, radców prawnych, doradców finansowych, biegłych rewidentów i
księgowych.

Typ umowy: umowa o pracę, kontrakt b2b
Miejsce pracy: Warszawa, Al. Jana III Sobieskiego 104

CV proszę wysyłać na: office@taxenbach.pl Skontaktujemy się tylko z osobami, które przejdą
pozytywną weryfikację CV. Rekrutacja trwa do 31.10.2021 r.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Taxenbach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 104/39 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na
przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Taxenbach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na
przetwarzanie przez Taxenbach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana
III Sobieskiego 104/39 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail
office@taxenbach.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów
ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w
rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W
tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes,
polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub
organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także
prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu udostępnienia nam swoich danych, a gdy wyraziłaś/eś zgodę
na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu udostępnienia nam
swoich danych. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu
udostępnienia nam swoich danych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się
z nami skontaktować pod adresem e-mail office@taxenbach.pl

