SIROCCO POLSKA Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy SCHAKO, będącej jedną z wiodących
europejskich grup w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Grupa SCHAKO i tworzące ją firmy zajmują się
projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą funkcjonalnych, energooszczędnych i ekonomicznych
urządzeń o wysokiej jakości, przeznaczonych dla nowoczesnych i trwałych budynków wznoszonych obecnie
i w przyszłości. Firmę SIROCCO tworzą eksperci w zakresie technologii wentylacyjnej i cieplnej w przemyśle
przetwórczym oraz wentylacji i oddymiania w budownictwie tunelowym. Do naszego doświadczonego i
wysoko wykwalifikowanego zespołu poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy/ Główna Księgowa z językiem obcym
Miejsce pracy: Zabrze

Kogo szukamy:
Szukamy Głównego Księgowego /Głównej Księgowej, z funkcją Kierownika działu
ekonomicznego (księgowość finansowa, rachunkowość, controlling/ rachunek kosztów,
księgowość kadrowo-płacowa). Oczekujemy osób zainteresowanych długoletnią współpracą,
z osobowością zorientowaną na szukanie rozwiązań, odnajdujących się w międzynarodowym
środowisku pracy, ceniących sobie pracę w sympatycznym i zorientowanym na sukces
zespole.

Twój zakres obowiązków












Prowadzenie pełnej księgowości Spółki (księga główna i pomocnicze, księgowość
kadrowo-płacowa) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Planowanie płynności oraz planowanie i realizacja płatności.
Miesięczne uzgodnienia kont z koncernem/ grupą.
Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych, raportowanie miesięczne
oraz wspieranie doradcy podatkowego przy przygotowaniu sprawozdania rocznego.
Kalkulacja stawki godzinowej/ stanowiskowy rachunek kosztów.
Ścisła współpraca z działem controllingu w spółce Matce.
Wspieranie dyrektora zakładu w Zabrzu i controllingu przy sporządzaniu budżetu.
Wspieranie zarządu spółki przy realizacji projektów specjalnych.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi - US, ZUS, GUS, audytorami, doradcą
podatkowym oraz bankami.
Wsparcie przy sporządzaniu wszystkich istotnych umów oraz w kwestiach
podatkowych przedsiębiorstwa.
Zarządzanie i rozwijanie merytoryczne pracowników działu księgowości.

Nasze wymagania










Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego do wewnętrznej
komunikacji korporacyjnej,
Wykształcenie wyższe kierunkowe,
Doświadczenie na podobnym stanowisku – min 3 lata,
Praktyczna znajomość prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT, ordynacji podatkowej) oraz
ustawy o rachunkowości ,
Znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości,
Dobra organizacja pracy, skrupulatność,
Umiejętność pracy w zespole,
Wysoka kultura osobista,
Praktyczna znajomość pakietu MS Office (MS Excel).

To oferujemy




Stabilne zatrudnienie na umowie o pracę w międzynarodowym środowisku.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku angielskim lub niemieckim na adres:
T.Hoszek@sirocco.pl

CV W JĘZYKU POLSKIM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

